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Anotace 

HRNÍČKOVÁ, Kamila. Prevence hlasových poruch u začínajících učitelů  [Bakalářská 

práce]. Praha: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity, 2018. 65 s. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá prevencí hlasových poruch u začínajících učitelů. Je 

založena na teoretických poznatcích v této oblasti a je propojena s výzkumem, který si 

klade za cíl zjistit znalosti o hlasové hygieně a vyskytující se hlasové obtíže u 

začínajících učitelů. 

Cílem bakalářské je vzbudit zájem pedagogů, začínajících i zkušených, o tuto 

problematiku, motivovat k sebereflexi vlastní techniky hlasu a odpovědět si na otázku, 

jestli to není oblast, v které potřebují získávat více informací. 

 

Teoretická část vymezuje hlas jako profesní komunikační prostředek, povolání 

pedagoga jako hlasového profesionála, dále nastiňuje pozici hlasové výchovy ve 

vzdělávání budoucích učitelů a specifikuje fyziologickou stavbu hlasového ústrojí. 

Pozornost je věnována terminologii, výskytu, etiologii a klasifikaci poruch hlasu. 

Samotná kapitola je pak zaměřena na techniku mluveného projevu jako logopedickou 

prevenci proti poruchám hlasu. 

 

Cílem praktické části je realizovat, vyhodnotit a prezentovat kvantitativní výzkum, 

jehož cílem je zjistit znalosti o hlasové hygieně a hlasové prevenci u začínajících učitelů 

a vyskytující se hlasové obtíže. 
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Annotation 

HRNÍČKOVÁ, Kamila. Prevention of voice disorders of the beginning teachers. 

[Bachelor thesis]. Praha: Faculty of Education, Charles University, 2018. 65 s.  

 

This bachelor thesis is about the prevention of voice disorders of the beginning teachers. 

The thesis is based on theoretical knowledge in this field and linked to research that 

aims to gain the familiarity of the beginning teachers with the vocal hygiene and their 

occurred voice disorders. 

 

The aim of thesis is to awaken the interest of teachers, both beginning and experienced, 

to motivate to the self-reflection of their own technique of voice and answer the 

question if this is the area in which they need to get more information. 

 

The theoretical part defines the voice as a professional communication means, the job of 

teacher as a vocal professional, also outlines the position of voice education in the 

education of future teachers and specifies the physiological structure of the vocal 

system. Attention is paid to terminology, occurrence, etiology and classification of 

speech disorders. The chapter itself is focused on spoken speech technique as a speech 

therapy for speech disorders. 

 

The aim of the practical part is to realize, evaluate and present quantitative research, 

aiming at gaining knowledge about vocal hygiene and voice prevention in beginning 

teachers and the occurrence of vocal difficulties. 

 

Keywords: Voice - Prevention – Voice disorders – Beginning teachers – Vocal 

professional 
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ÚVOD 

Bakalářská práce pojednává o prevenci hlasových poruch u začínajících učitelů. Jejím 

hlavním cílem je vzbudit zájem pedagogů, začínajících i zkušených, o tuto 

problematiku, motivovat k sebereflexi vlastní techniky hlasu a odpovědět si na otázku, 

jestli to není oblast, v které potřebují získávat více informací. K podnícení této 

sebereflexe by vytvořen dotazník. Na jeho základě jsme sesbírali data (odpovědi 

začínajících učitelů), která nám posloužila k vytvoření kvantitativního výzkumu.  

 

Zaměření na kategorii začínajících učitelů je záměrné, protože sama jako autorka práce 

do této kategorie spadám. Již při první delší souvislé týdenní praxi jsem byla 

konfrontována mantinely svého hlasového aparátu. Po této zkušenosti jsem začala 

hledat cesty, jak se v této oblasti více vzdělávat a jak se naučit pracovat se svým 

hlasem, aby mi mohl dále sloužit jako hlavní pracovní nástroj. Protože sylabus vysoké 

školy systematický výcvik v této oblasti nenabízel, rozhodla jsem se absolvovat kurz 

Promluvil a všichni ztichli s doc. Martincem. Kurz mi ukázal možnosti mého hlasu, 

který dokáže být velmi zřetelný, zvučný a znělý. Je velmi důležité se naučit pracovat se 

svým hlasem, vyvarovat se špatným návykům a nahradit je novými funkčními 

mechanismy. Jednak protože to je nejlepší způsob prevence hlasových obtíží a také 

proto, že učitelé jsou mluvním vzorem svých dětí. 

 

Jsou dvě věci, bez kterých by se učitel ve své třídě neobešel – bez dětí, protože by 

neměl koho vzdělávat, a bez svého hlasu, protože by neměl, jak předávat informace. 

Funkčně zdravý, znělý a výkonný hlas je velmi důležitou součástí profese pedagoga. 

V současné době jsme svědky úpadku umění rétoriky učitelů. Ze škol vymizely 

předměty hlasové přípravy, které by obeznámily s potřebnou teorií a metodikou, ale 

hlavně které by učitele vybavovaly praktickými zkušenostmi, jak se svým hlasem 

pracovat a jak ho ovládat. Dnes se práce s hlasem stala velmi intuitivní záležitostí, což 

se projevuje v gradaci hlasových obtíží. 

 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, na teoretickou a praktickou. V teoretické 

části je vymezen hlas jako profesní komunikační prostředek, povolání pedagoga jako 
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hlasového profesionála, dále je nastíněna pozici hlasové výchovy ve vzdělávání 

budoucích učitelů a specifikace fyziologické stavby hlasového ústrojí. Pozornost je 

věnována terminologii, výskytu, etiologii a klasifikaci poruch hlasu. Samotná kapitola 

je pak zaměřena na techniku mluveného projevu jako logopedickou prevenci proti 

poruchám hlasu. 

 

Stěžejní části této bakalářské práce je její praktická část, která se zaměřuje na realizaci, 

vyhodnocení a prezentaci kvantitativního výzkumu, jehož cílem je zjistit znalosti o 

hlasové hygieně a hlasové prevenci u začínajících učitelů a vyskytující se hlasové 

obtíže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1 Hlas jako profesní komunikační prostředek 

Lidský hlas je jedním z nejpřirozenějších prostředků vnitřního projevu člověka. Může 

být součástí nejrůznějších emočních projevů, jako je smích, pláč, rozčilení, údiv apod. 

Jeho největší význam však spočívá v tom, že je nositelem našeho verbálního projevu 

a umožňuje nám komunikovat s vnějším okolím. (Klenková, 2006) Hlasová pedagožka 

Obešlová (2014) uvádí, že zpěv a zpěvní projev je také považován za komunikaci, 

přesněji komunikaci uměleckou. Nepovažujeme za nutné znát pro potřeby běžné 

komunikace způsoby činnosti našeho hlasového aparátu. Avšak funkčně zdravý 

a kvalitní hlasový projev je mnohdy hlavní podmínkou pro úspěšné vykonávání mnoha 

povolání, kde tyto znalosti mohou být nápomocné ke kultivaci mluveného projevu 

a zároveň prevencí k jeho poruchám. 

1.1 Hlas 

Zvuková stránka verbální komunikace je oblast, která vytváří z lidského hlasu velmi 

působivý nástroj lidské komunikace, který je pro každého jedinečný. Lidský hlas 

představuje interdisciplinární problematiku, která zasahuje do mnoha vědních disciplín, 

jako je například pedagogika, sociologie, psychologie, medicína, akustika, estetika, 

a proto je potřeba ho vnímat jako celek v rámci všech souvislostí. (Obešlová, 2014, 

s. 19) 

 

Lejska (2003, s. 114), otorinolaryngolog a foniatr, definuje hlas ze dvou  kritérií. Jako 

první uvádí definici hlasu z obecného hlediska: „Hlas je z obecného hlediska akustický 

zvukový projev, který cíleně vytvářejí vyšší živočišné formy.“ Zároveň upozorňuje, že ne 

každý zvukový projev, který vydávají živočichové, lze považovat za hlas, např. vrzání 

krovkami a mlaskání rty. Pro hlas jako takový je specifická cílená vibrace 

specializovaného orgánu, který vzniká souhrou dýchacího ústrojí, vibračního orgánu, 

který má rezonanční dutiny. Druhá Lejskova definice zahrnuje pohled foniatrický: 

„Hlas z pohledu komunikačního (foniatrického) je zvuk, který je tvořen hlasovým 

ústrojím člověka.“  
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Kejklíčková (2011, s. 91) definuje lidský hlas jako „Zvuk, který vzniká rozkmitáním 

hlasivek a následně rozkmitáním rezonančních prostorů nad úrovní hlasivek.“ Tato 

definice oproti Lejskově zahrnuje podrobnější popis vzniku hlasu. 

 

Lékař Kiml (1978, s. 81) pak definuje hlas z medicínského hlediska jako „reflexní 

činnost vznikající činností ústrojí dýchacího, hlasového a hláskovacího.“ Tato definice 

zahrnuje důležitou podstatu spoluúčasti tří oblastí na procesu fonace, tedy děje, který 

vede k vytvoření požadovaného zvuku hlasivkami. Hlas se tvoří v hlasotvorném ústrojí, 

které blíže přiblížíme v druhé kapitole této bakalářské práce. 

1.2 Učitel jako hlasový profesionál 

Obešlová (2014) definuje hlasové profesionály jako ty osoby, které pro výkon svého 

povolání potřebují svůj hlas, respektive dobře ovladatelný a kvalitní hlasový projev. 

 

V literatuře (Obešlová 2014, Lejska 2003, Klenková 2006) najdeme dvě hlavní 

klasifikace hlasových profesionálů, které vychází z doporučení Unie evropských 

foniatrů. První klasifikaci vytvořila Koufman (1991), která stanovila 4 úrovně 

hlasových profesionálů: 

1. úroveň: profesionální zpěváci a herci; 

2. úroveň: studenti zpěvu a herectví: 

3. úroveň: učitelé, prodavači, telefonní operátoři atd.; 

4. úroveň: studenti učitelství, sboroví zpěváci. 

 

Druhou klasifikaci vytvořila Veldová (2013), která opět vytvořila 4 skupiny. Zde 

vidíme hlavní rozdíl v zařazení profesi učitele, sborových zpěváků a přiložení významu 

na kvalitě hlasu u manažerů, duchovních atd. v pomyslné hierarchii. 

1. Zpěváci – sóloví i sboroví 

2. Herci, profesionální mluvčí (moderátoři, učitelé) 

3. Další profese – soudci, lékaři, manažeři, duchovní, politici 

4. Prodavači 

 

Práce učitele je přímo závislá na zdravém a kvalitním hlasovém projevu. Učitel se 

v procesu komunikace ve třídě pohybuje převážně v roli komunikátora, je tedy zdrojem 
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informací. Tato role je ztížena vlivem výskytu dalších faktorů, které požadují vyšší 

hlasové nároky a které se podílejí na vzniku hlasových poruch. Druhá klasifikace 

zohledňuje více tyto hlasové požadavky než klasifikace první. 

1.3 Specifika práce učitelů 1. stupně 

Učitel jako hlasový profesionál je vystaven značné hlasové zátěži. Uvážíme-li specifika 

práce učitelů prvního stupně, jeví se zatížení u pedagoga 1. stupně nejvýraznější. 

Nejzásadnější faktory, které k tomu přispívají, je možné rozdělit do následujících 

kategorií:  

Kontinuita 

Délka hlasové zátěže je považována za nejstěžejnější faktor, respektive délka přímé 

pedagogické činnosti. Učitel 1. stupně zpravidla pracuje na plný úvazek (cca 22 hodin 

týdně), učí tedy všechny předměty ve své třídě, kde je s dětmi i během přestávek. 

Přičteme k těmto přibližným časům čas strávený ve třídě před příchodem dětí společně 

s časem stráveným dozorem (chodba, jídelna, šatny), každodenní hlasová zátěž učitele 

1. stupně je přibližně 4-5 hodin s nepatrnými pauzami. 

 

Mluvení do šumu 

V jedné třídě je zpravidla kolem 25 žáků na jednoho učitele. V lepším případě se toto 

číslo pohybuje kolem 20, v horších případech kolem 30. Takový počet žáků vyžaduje 

opravdu velký um pedagoga, aby si vytvořil během všech aktivit během jedné 

vyučovací hodiny odpovídající ticho. Uvážíme-li, že činnost v 1. třídě by se měla 

vzhledem k možnostem udržení pozornosti žáků změnit 12-15x, je zajištění neustálého 

ticha nemožné. Často tedy dochází k používání hlasu v jiné než přirozené mluvní 

poloze. Pokud je tato mluva spojená se špatnými mluvními návyky, důsledky mohou 

mít na hlas fatální dopad. 

 

Pozornost žáků a samostatná práce 

Schopnost udržet pozornost není automatická a žák 1. stupně se teprve učí ji postupně 

déle udržet. Je to tedy značné specifikum práce učitelů prvního stupně, kteří svým 

pedagogickým přístupem usměrňují návyky svých žáků, který opět nutí používat mluvní 

hlas v jiné, než přirozené poloze. Jde zde o neustálou interakci mezi pedagogem a žáky. 
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Rozptýlená pozornost vede i k zatím větší nesamostatnosti žáků. Proto učitelé mohou 

zadávat samostatnou práci pouze s příslušným časovým omezením. 

 

Nemocnost žáků 

Mezi další specifikum je zařazen intenzivní kontakt učitele s dětmi, které nemají ještě 

utříbené hygienické návyky (smrkání, mytí rukou, dávání si ruku před pusu apod.). Jako 

úskalí se jeví větší riziko nachlazení učitele. Kombinace lehkého nachlazení, s kterým 

učitel do školy jde, a hlasových požadavků na jeho práci, může mít opět velký dopad na 

jeho hlasový projev. 

 

Stres 

Především u začínajícího učitele, který se v průběhu roku setkává s novými situacemi, 

které jsou pro něj spojené se stresovým vypětím, můžeme pozorovat negativní dopady. 

Začínající učitel se potýká s mnoha obavami, které se týkají například vybudování 

autority, komunikace s rodiči či zvládání metod výuky. Na stres jako takový tělo může 

reagovat různými způsoby, nejčastěji zrychleným dechem, zrychlenou srdeční činností 

či sevřeným hrdlem. Taková psychická nepohoda může mít podstatný vliv na hlas 

pedagoga. 

 

1.4 Hlasová výchova v přípravě budoucích učitelů 

Hlasovou výchovou se podrobněji zabývá Obešlová (2014) ve své publikaci Význam 

hlasové výchovy při nápravě mluvního hlasu. Podstatou hlasové výchovy není pouze 

pěvecký výkon, ale především uvědomělá technicky zvládnutá práce s hlasem, 

vhodná hlasová hygiena a podpora kultivovaného projevu příjemného k poslechu. Nelze 

zaměňovat hlasovou výchovu s výchovou hudební. Kvalitní hlasová příprava je 

nezbytná pro dobrou kvalitu a ovládání hlasu a to hned ze dvou důvodů. Prvním 

důvodem jsou správné návyky v používání hlasu ve velmi hlučném prostředí, druhým 

důvodem pak, že učitel se sám stává mluvním vzorem pro své žáky, kteří napodobují 

hlas se všemi jeho klady, ale i jeho zlozvyky a nedostatky. Nezbytnost systematické 

hlasové průpravy z teoretického i praktického hlediska se jeví jako zásadní v přípravě 

na budoucí povolání učitele. Jde především o cílené budování systému dovedností 

a návyků, které učitel může aplikovat jak sám na sobě a předcházet tak poruchám hlasu, 
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tak je může uplatňovat při kultivaci hlasu žáků. Realita se však od tohoto požadavku 

poněkud liší.  

 

Ve výše zmíněné publikaci můžeme nalézt analýzu studijních programů a studijních 

oborů na pedagogických fakultách, z nichž vychází najevo, že většina budoucích 

pedagogů hlasovou výchovu ve své profesní přípravě zastoupenu nemá. „Absenci 

hlasové průpravy u studentů nehudebních oborů lze považovat za podstatnou mezeru ve 

vysokoškolské přípravě budoucích učitelů.“ (Obešlová, 2014, s. 37) Předměty, které by 

kladly důraz na dechovou, hlasovou a artikulační techniku, jsou v sylabech spíše jako 

volitelné předměty maximálně v dvousemestrálním rozsahu. Zůstává tedy výzvou pro 

pedagogické fakulty reagovat na požadavky studentů, kteří ve výzkumech projevují 

zájem o systematickou práci s vlastním hlasem.  

 

Výzkum této bakalářské práce, kterého se zúčastnilo 31 začínajících učitelů, ukazuje, 

že zařazenou výuku hlasové výchovy na vysoké škole jako povinný předmět měli 

3 respondenti, jako povinně volitelný předmět 14 respondentů, jako volitelný předmět 

7 respondentů a 7 respondentů nemělo v sylabech hlasovou výchovu vůbec. Nejedná se 

tedy o systematickou přípravu v práci s hlasem a zařazení tohoto předmětu se jeví spíše 

jako letmé. Respondenti byli tázáni i na spokojenost s časovou dotací. Z odpovědí ve 

výzkumu lze usoudit, že pedagogové si uvědomují absenci hlasové průpravy, protože se 

projevuje spíše nespokojenost s časovou dotací a zároveň zájem o tuto problematiku, 

která je v praxi pro učitele klíčová. 

 

Jako příklad z dobré praxe uvedeme projekt s názvem Nové metody a technologie pro 

edukaci, diagnostiku, terapii a rehabilitaci lidského hlasu, který byl realizován 

2011 – 2014 společností Medical Healtcom s. r. o. ve spolupráci se Západočeskou 

univerzitou v Plzni. Jedním z hlavních cílů toho projektu bylo „zkvalitnit a rozšířit 

spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a aplikované praxe v oblasti lidského 

hlasu.“ (Vošahlíková, 2017). Do cílové skupiny bylo zařazeno 5 akademických 

pracovníků Západočeské univerzity v Plzni, kteří se podíleli na výzkumných úkolech 

v oblasti edukace a diagnostiky hlasu a v oblasti komunikačních dovedností, uvádí web 

Medical Healthcom (2017). Další cílovou skupinou bylo 100 studentů z oborů tamější 

univerzity, které si nárokují vysoké požadavky na profesionální hlasový výkon 

(Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Učitelství odborných předmětů, Hudba 
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se zaměřením na vzdělávání). Podle závěrečné zprávy, která shrnuje výsledky projektu, 

je nyní „díky inovaci příslušných předmětů na Fakultě pedagogiky tato problematika 

považována za jednu z klíčových témat pro kvalitní přípravu budoucích pedagogů i pro 

rozvoj osobnostních dovedností stávajících akademických pracovníků.“ (Jarošová, 

2014) 

 

Předmětem této bakalářské práce není podrobná analýza předmětu hlasové výchovy na 

pedagogických fakultách v ČR, nicméně tento nedostatek v souvislosti s prevencí 

hlasových poruch se dá považovat za alarmující. Podrobným popisem možností rozvoje 

hlasové kondice na pedagogických fakultách v České republice se ve své diplomové 

práci zabývá studentka oboru Učitelství pro střední školy, obor Německý jazyk – 

Psychologie Vendulka Klausová
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 KLAUSOVÁ, Vendulka. Rozvoj hlasoví kondice učitele. [Diplomová práce]. Plzeň: Pedagogická 

fakulta Západočeské univerzity v Plzni, 2012. 88 s. 
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2 Fyziologická stavba hlasového ústrojí 

Mezi tři základní komponenty, které se podílí na vlastní tvorbě hlasu, řadíme existenci 

vzduchového proudu, zdroje kmitání (hlasivky) a rezonanční prostory. (Lejska, 

2003) V této kapitole budou terminologicky vymezeny základní termíny, které se jeví 

jako zásadní v souvislosti s tvorbou hlasu a jeho užíváním u hlasových profesionálů. 

Vzhledem k rozsahu a zaměření této práce nebude uvedena podrobná anatomická stavba 

hlasového ústrojí, ale budou poskytnuty takové informace, které umožní uchopit 

postupy pro nácvik správné dechové, hlasové a artikulační techniky, které tvoří základ 

pro fyziologicky správný hlasový projev. 

2.1 Dýchací ústrojí 

Dýchání (respirace) je pro většinu z nás automatickým fyziologickým procesem, který 

probíhá od narození a je nezbytný pro zachování našich životních funkcí. Většinou ho 

tedy považujeme za samozřejmost a nevěnujeme mu větší pozornost. Obešlová (2014, 

s. 59) zdůrazňuje sekundární význam připraveného a dobře vedeného dechu pro každý 

kvalitní hlasový projev a upozorňuje na to, že existuje velmi úzká vazba mezi špatnou 

dechovou a hlasovou technikou a následným vznikem poruch hlasu z hlasového 

přetížení. Dechová složka má tedy značný význam s hlediska prevence vzniku 

hlasových poruch. Vytvoření nových správných dýchacích stereotypů je pak jednou 

z hlavních částí hlasové reedukace. 

 

Hlavním dýchacím orgánem v tělu člověka jsou plíce (pulmones), které provádí 

výměnu plynů mezi vnitřním organismem a vnějším prostředím. Při nádechu (inspiraci) 

dostáváme do těla kyslík, při výdechu (expiraci) naše tělo odvádí oxid uhličitý. Tento 

párový orgán vakovitého tvaru je uložen v dutině hrudní, která je tvořena hrudním 

košem. Hrudní koš se skládá z dvanácti párů žeber, mezi kterými se nachází ve dvou 

vrstvách na sobě kolmě uložené mezižeberní svaly (vdechové svaly). “Vnější vdechové 

svaly hrudní koš rozšiřují a zdvihají, vnitřní výdechové svaly hrudní koš snižují a 

zmenšují.“ (Frostrová, 2000, s. 8) Výměna vzduchu v plicích, neboli ventilace plic, se 

uskutečňuje střídavým zvětšováním a zmenšováním dutiny hrudní. Mezi další hlavní 

dechové svaly řadíme bránici. Bránice odděluje dutinu hrudní od dutiny břišní. 

V klidovém postavení – výdechu, má kopulovitý tvar, který je vyklenut směrem vzhůru. 
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Při nádechu se bránice začíná zplošťovat (kopule se snižuje), zatímco prostor dutiny 

hrudní se zvětšuje. Při tomto fyziologicky správném pohybu dochází ke stlačení orgánů 

dutiny břišní a dojde k mírnému vyklenutí přední břišní stěny. Tyto dýchací pohyby 

jsou automatickým rytmickým procesem a probíhají většinou bez vůle člověka. 

Nicméně je potřeba poznamenat, že vůlí ovlivnitelné jsou (můžeme dech zrychlit, 

zadržet, prodloužit apod.) Zejména dýchání při řeči řadíme mezi dovednost, kterou se 

člověk během života učí, až se mu plně zautomatizuje. Na dýchání se dále podílí faktory 

fyzické, psychické a emocionální, které značně ovlivňují naší dechovou frekvenci 

a kapacitu, uvádí Obešlová (2014). Náročnější a více vědomou techniku dýchání pak 

vyžaduje zpěv. 

 

Na dýchání se podílí tzv. základní nádechové a výdechové svaly a pomocné nádechové 

a výdechové svaly. „Vlastní dýchání je kombinací aktivní svalové činnosti svalů 

dýchacích a pasivní funkcí elasticity plic a hrudníku.“ (Lejska, 2003, s. 115) 

 

Pro pochopení a uvědomění si složitosti nácviku správného zapojení dýchacích svalů 

uvádíme přehled z Anatomie (Čihák, 1987, s. 440). 

 

Základní nádechové svaly jsou: 

 bránice; 

 vnější svaly mezižeberní – zvedají žebra, tím zvětšují šířku hrudní dutiny; 

 šikmé svaly – pohybují horními žebry. 

 

Pomocné nádechové svaly jsou: 

 pilovitý sval; 

 velký prsní sval; 

 malý prsní sval; 

 podklíčkový sval; 

 zadní pilovitý sval horní. 

 

Základní výdechové svaly jsou: 

 vnitřní mezižeberní svaly; 

 všechny svaly stěny břišní. 
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Pomocné výdechové svaly jsou: 

 příčný sval břišní; 

 zadní pilovitý sval dolní; 

 čtyřhlavý sval bederní. 

 

2.2 Fonační ústrojí 

Jak píše Frostrová (2000), vlastní fonační neboli hlasové ústrojí je uloženo v hrtanu 

(larynx), který se nachází na přední straně krku, kde je upevněn zevními svaly nahoře k 

jazylce a ve spodní části k prsní kosti. „Pod ním je průdušnice, průdušky a plíce – 

souhrnně fungující jako tzv. rezonanční dutiny pod hrtanem. Horní dýchací cesty, tj. 

dutiny nad hrtanem, tvoří též soubor rezonančních dutin. Sem patří dutina hltanová, 

ústní a nosní.“ (Sovák, 1984, s. 82) 

 

Stavba hrtanu 

Lejska (2003) popisuje stavbu hrtanu, který si můžeme představit jako chrupavčitý 

skelet, na který se zvenku i zevnitř upínají hrtanové svaly. Vnější hrtanové svalstvo se 

podílí na nastavení určité polohy hrtanu, což výrazně ovlivňuje kvalitu hlasu při mluvě 

u zpěvu. Vnitřní svaly hrtanu patří především mezi svaly, které se podílí na fonaci. 

Jsou upevněny na chrupavce štítné, prstencové a připíná se na chrupavky hlasivkové. 

Umožňují velmi složité pohyby, které zužují a rozšiřují hlasovou štěrbinu. 

 

Hlasivky 

„Hlasivky jsou valovité útvary probíhající po obou stranách vnitřního prostoru hrtanu, 

Jejich hmota se skládá z hlasových vazů a sousední svalové hmoty, jejíž hlavní částí je 

sval hlasivkový.“ (Frostrová, 2000, s. 12) Jsou napnuty mezi chrupavkou štítnou 

a hlasivkovitou. Zatímco přední spoj je nepohyblivý, zadní konce hlasivek se pohybují 

pomocí rotace a posunu hlasivkových chrupavek. Pokud jsou hlasivky rozevřeny, 

nazýváme toto postavení jako ventilační (při dýchání). Naopak postavení fonační se je 

charakteristické přiložením hlasivek k sobě (při fonaci). (Lejska, 2003) 
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Vznik hlasu (fonace) 

Hlas nevytváří samotné hlasivky, ale je zapříčiněn periodickým chvěním vzdušného 

sloupce nad hlasivkami. Vydechovaný proud vzduchu vycházející z průdušnice od 

sebe svým tlakem na krátký časový zlomek oddaluje hlasivky, které byly předtím 

sevřené těsně vedle sebe v tzv. fonačním postavení. Když se hlasivky od sebe 

vzduchovým proudem oddálí, rozevře se hlasová štěrbina, jíž proniká vzduch. Vlivem 

narůstajícího proudu vzduchu vzniká mezi hlasivkami podtlak (tzv. Bernoulliho 

princip), který způsobí, že se hlasivky znovu přiblíží k sobě do fonačního postavení. 

Tento proces se opakuje, a tak dochází ke kmitání hlasivek, které má za následek 

střídavé zhuštění a zředění vzduchového sloupce nad hrtanem, jež vnímáme jako hlas. 

Pohyby hlasivek (kmity) tedy nejsou samočinné, ale rozechvívají se pasivním 

působením tlaku vzdušného proudu. K aktivní činnosti hlasivek dochází pouze při 

vrácení do sevřené polohy hlasivek díky své pružnosti. Tón, jenž vzniká v důsledku 

zhušťování a zřeďování, je tzv. základní tón, který je slabý a nepřipomíná lidský hlas. 

Svůj charakter dostává teprve po průchodu rezonančními dutinami, v nichž nabírá hlas 

na síle a zbarvení hlasu vytvářením svrchních tónů.  Oproti základnímu hlasu se tedy po 

průchodu rezonančními dutinami liší hlas individuálně v síle a barvě. Můžeme pak 

téměř s jistotou poznat lidi podle jejich hlasu. (Obešlová, 2014) 

 

Vlastnosti hlasu 

U hlasu můžeme rozlišit a vnímat celou škálu vlastností a charakteristik. Uvádíme 

klasifikaci podle Lejsky (2003). 

 

I. Základní (fyzikální) 

Příloha č. 1 - Obr. 1 – kostra hrtanu (Lejska, 2003 s. 117) 
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 výška hlasu; 

 síla (intenzita) hlasu; 

 barva hlasu; 

 rozsah hlasu a hlasové pole. 

II. Funkční (fyziologické) 

 hlasové rejstříky a přechodové jevy (registrální přechody); 

 hlasové začátky; 

 fonační doba. 

Lejska (2003, s. 121) 

 

Lejska (2003) dále uvádí, že některé z dispozic nám jsou dány fyziologicky (barva 

hlasu), jiné vlastnosti můžeme ovlivnit soustavnou prací s naším hlasem (rozsah hlasu 

a hlasové pole). Je to pak právě zvládnutá metodika, zkušenost a cvik, které nám 

umožňují s hlasem pracovat. Vzhledem k rozsahu práce jsou zmíněna zásadní klíčová 

fakta, která právě často souvisí se špatnými návyky při užívání hlasu. 

 

Výška hlasu a hlasové rejstříky 

Výška hrtanového hlasu je určena především velikostí hlasivek. Platí zde přímá 

úměrnost – čím jsou hlasivky kratší, tím je tón vyšší. Ženy mají fyziologicky hlasivky 

kratší než muži, proto jsou hlasy většiny žen vyšší než hlasy mužů. Hlas, který užíváme 

běžně při komunikaci, se nachází v tzv. konverzační (základní) výšce. Konverzační 

výška se nachází v dolní části rozsahu hlasu. Zvyšování hlasu je složitý motorický děj, 

při kterém se zkracuje fonační štěrbina a zároveň dochází ke zvyšování napětí hlasivek. 

Lejska (2003) dále toto zvyšování připodobňuje hře na kytaru, u které můžeme strunu 

zkracovat pouze do určitého tónu. Dalším napínáním by hrozilo poškození a struna by 

praskla. Tento limit ohraničuje u lidského hlasu tzv. hrudní hlasový rejstřík
2
. Pokud 

chceme modulovat tóny vyšší, je potřeba změnit mechanismus tvorby a používat 

hlavový hlasový rejstřík, tzv. hlavový tón. V určité části se tóny z těchto obou oblastí 

překrývají a můžeme je tvořit oběma hlasovými technikami.  Tento rejstřík nazýváme 

jako smíšený. U neškoleného hlasu je tento přechod velmi hlasově nápadný a změna se 

děje jakoby skokem. U hlasu cvičeného se tento přechod jeví jako přirozený. 

 

                                                 
2
 Pojmem „rejstřík“ označujeme po sobě následující tóny, které jsou tvořeny stejnou technikou a 

vyznačují se proto podobnou barvou. (Lejska, 2003) 
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Obešlová (2005) ve své publikaci Hlasová výchova 6-9letých dětí na základní škole 

upozorňuje právě na zlomy mezi těmito rejstříky, které je potřeba vyrovnat, aby nedošlo 

k narušení funkční jednoty hlasové orgánu a tím k jeho přetěžování a poškozování. 

Napínání vnitřního napínače, který se aktivuje při používání hrudního rejstříku, má své 

meze. Asi kolem tónu d2 (individuální) se musí určující činnost přenést na vnější 

napínač, protože v opačném případě hlas „přeskočí“, což signalizuje hlasový zlom. 

Ideální stav nastává, podílí-li se vnitřní a vnější napínač na tvorbě tónů současně. Toto 

navození by měl být základní úkol každého hlasového pedagoga. 

 

Další způsob zvyšování hlasu jak uvádí Lejska (2003) je využívání proudu dechu 

a postavení hrtanu. Zde platí přímá úměrnost – čím je proud dechu silnější, tím se 

zvyšuje napětí hlasivek a tím se zvyšuje i hlas. Tento proces je doprovázen 

automatickým posunutím celého hrtanu vzhůru, což způsobí zmenšení rezonančních 

dutin.  

 

Rozsah hlasu a hlasové pole 

Rozsahem rozumíme rozpětí hlasu od nejnižšího tónu k nejvyššímu (rozsah frekvenční) 

a od nejslabšího k nejsilnějšímu (rozsah intenzivní). Průměrný rozsah je udáván kolem 

2 oktáv. Cíleným cvičením lze zvětšit hlasový rozsah až na 4 a výjimečně i 5 oktáv. 

(Obešlová, 2014) 

 

Hlasovým polem rozumíme zanesení hodnot frekvence hlasu (Hz) do grafu na osu x a 

hodnot intenzity hlasu (dB) na osu y. Velikost a tvar každého hlasového pole je 

individuální. Pokud hlas cvičíme, můžeme tím dosáhnout jeho zvětšení. K jeho omezení 

naopak dochází při onemocnění jakékoliv části hlasotvorného ústrojí. (Lejska, 2003) 

 

Hlasové začátky 

Způsob, jakým fonace začíná, nazýváme hlasové začátky. Podle způsobu tvorby 

rozeznáváme tři typy, které popisuje dále podrobněji Sovák (1984). 

1. měkký – jde o jediné a správné hlasové nasazení, které je žádoucí. Manifestuje 

se plynulým zesílením z pianissima do požadované intenzity. 

2. dyšný – je zvláštní typ měkkého hlasového začátku. Hlasivky se k sobě 

nepřibližují úplně, tudíž část vzduchu uniká. Tento únik se projeví jako dechový 

šelest podobný šeptanému h. 
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3. tvrdý – jde o ostrý prudký náraz výdechové proudu vzduchu do pevně semknuté 

(nepřipravené) hlasové štěrbiny, po kterém v explozi unikne velké množství 

vzduchu. V naší mluvě se objevuje především v afektu – hádce, křiku, 

překřičování, velení, příkazu. Pokud se stane trvalým návykem, vede 

k poruchám hlasového aparátu. 

 

Fonační doba 

„Fonační doba je čas, během kterého dokáže jedinec po jednom nádechu fonovat bez 

přerušení tón.“ (Obešlová, 2014, s. 80). Lejska (2003) pak uvádí, že průměrná fonační 

doba se se pohybuje mezi 15-20 sekundami, která se dá cíleným cvičením prodloužit až 

na výdrž kolem jedné minuty. Nejefektivnější využívání vzduchové kapacity je při 

rozmezí výdechového vzduchu 50 – 80 dB. Pokud je hlas intenzity pod 50 dB (slabý 

hlas) či nad 80 dB (silný křik), dochází ke zkracování fonační doby. K nejúspornějšímu 

zacházení s dechem dochází při hlasité klidné řeči.  

2.3 Artikulační ústrojí a rezonance 

Na diferenciaci lidské řeči se podílí mluvidla a rezonanční dutiny. Zvuk, který vzniká 

rozkmitáním hlasivek, nemá ještě rysy lidského hlasu. Jde o tzv. základní hrtanový 

hlas. Teprve rezonanční prostory, kterými zvuk prochází, zušlechťují tento hrubý až 

chraptivý zvuk. Základní tón, který je obohacen o alikvótní tóny, tak získá sílu, barvu 

a vlastnosti lidského hlasu. Podobu jedinečného hlasu každého z nás zajišťuje 

kombinace tvarů a velikostí rezonančních prostor. Rezonančními prostory myslíme 

všechny dutiny, které se nachází pod (horní oblast hrudní a plicní) a nad (horní část 

hrtanu, hltan, dutina ústní a nosní) úrovní hlasivek. (Lejska, 2003) 

 

V součinnosti s hlasovým a dechovým ústrojím dochází k tvorbě hlásek, které můžeme 

artikulovat (tj. článkování řeči). Na výslovnosti hlásek se v různé míře podílí mluvidla, 

ať už tvarem nebo charakteristickým postavením. „Největší podíl při artikulaci má 

dutina ústní se rty, čelistmi, zuby, tvrdým a měkkým patrem a jazykem, který představuje 

nejdůležitější a také nejpohyblivější součást celého ústrojí.“ (Obešlová, 2014, s. 75) 
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Dutina ústní 

Součástí ústní dutiny jsou zuby, jazyk, mandle patrová a slinné žlázy, zepředu je 

ohraničena rty s tvářemi. Úžinou hltanovou přechází do hltanu (Obešlová, 2014)  

 

Rty 

Aktivace kruhového ústního svalu, který pohybuje rty, je klíčová v průběhu artikulace. 

Obešlová (2014) uvádí, že právě malé zapojení rtů v průběhu artikulace, které se 

znatelně podílí na nosnosti a znělosti hlasu, představuje jednu z mnoha příčin vzniku 

některých hlasových obtíží. 

 

Patro 

Patro odděluje dutinu ústní od dutiny nosní a má dvě části. V přední části, která je ještě 

hmatatelná jazykem, je patro tvrdé, v zadní části na něj navazuje patro měkké. Měkké 

patro má zásadní funkci při polykání 
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3 Poruchy hlasu a jejich příčiny 

Povolání učitele často vyžaduje hlasitou mluvu v hlučném prostředí po delší úsek bez 

času na regeneraci. Jako hlasový profesionál je učitel vystaven značné hlasové zátěži, 

což mapují i výzkumy, které ukazují, že prevalence hlasových obtíží u učitelů je ve 

srovnání s populací ne-učitelů mnohonásobně vyšší (ROY a kol. 2004, LUCE a kol. 

2014). Tato kapitola zahrnuje vymezení terminologie hlasových poruch a zdravého 

hlasu, výskyt (srovnání učitelské a ne-učitelské populace), etiologii a klasifikaci 

hlasových poruch s bližším zaměřením na popis příčin a průběhu jednotlivých 

hlasových obtíží rizikových pro povolání pedagoga. 

3.1 Terminologie 

Sovák (1978) definuje poruchy hlasu jako patologickou změnu v individuální 

struktuře hlasu, změnu v jeho akustických kvalitách, způsobu tvoření a používání, 

přičemž se v hlase mohou vyskytnout různé vedlejší zvuky. 

 

Hlasová porucha se označuje jako dysfonie, hlas se stává zastřený, dyšný, chraplavý, 

zhrublý, přeskakující, tvořený s námahou. Pokud se hlas úplně ztrácí a nemocný jen 

šeptá, nazýváme tento stav afonie. Poruchy mluvního hlasu jsou často doprovázeny 

škrábáním v krku, suchostí, tvorbou hlenu, lechtáním, pocitem cizího tělesa. (Frostrová, 

2000) 

 

Co je tedy normální hlas? Lejska (2003, s. 136) poukazuje na hlasovou rozmanitost 

v rámci geografie a pro evropskou oblast určuje hlasový standart z hlediska posluchače 

a uživatele. 

1. Z hlediska posluchače lze za normální hlas považovat takový, který 

nevzbuzuje negativní pozornost sám o sobě, a tím nevadí slovní komunikaci. 

Měl by dosahovat určitých kvalit, zejména čistost, mluvní výšku 

odpovídající věku a pohlaví, adekvátní hlasitost, schopnost modulace 

a vyváženou rezonanci. 

2. Z hlediska uživatele je normální hlas taková, který se přizpůsobuje jeho 

rozdílným potřebám v komunikaci (běžná komunikace, šepot, křik, smích či 

jiné expresivní použitá hlasu). 
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Podle Obešlové (2014, s. 102) se „zdravý hlasový projev vyznačuje dokonalou souhrou 

všech ústrojí, která se na tvorbě hlasu, mluvního i zpěvního, vzájemně podílejí. Jedná se 

tedy o ústrojí dechové, hlasové a modifikační. Pokud dojde k narušení souhry, projeví 

se změna v hlasovém projevu. „ 

  

Zdravý hlas je pro učitele zásadní jak z hlediska osobního komfortu, tak z hlediska 

dopadu na vzdělávání žáků. Srozumitelný projev, který dosahuje všech potřebných 

kvalit a umění záměrné modulace hlasu se odráží ve vzdělávacím procesu. Příjemný 

rozmanitý hlasový projev je důležitý k získávání si pozornosti žáků a také je pro ně 

vzorem mluvené mateřštiny. 

3.2 Výskyt 

Závěry rozsáhlého výzkum v USA (provedený v letech 1998-2000) mapují, do jaké 

míry jsou učitelé ve srovnání s populací ne-učitelů vystaveni většímu riziku vzniku 

hlasových poruch. Prevalence hlasových poruch u učitelů byla mnohonásobně vyšší než 

u ne-učitelů. (11% versus 6.2 %) stejně jako výskyt hlasových poruch během života, 

kdy téměř 58% učitelů a 29% ne-učitelů prodělali časové období, kdy jejich hlas 

neodpovídal obvyklému stavu a působil tedy interferenčně v průběhu komunikace. 

Zároveň studie ukazuje, že ti, kteří takové období prodělali, mají sklony k opětovnému 

navrácení hlasové poruchy – u učitelů 81%, u ne-učitelů 68 %. Tyto výsledky ukazují, 

že učitelé představují vysoce rizikovou skupinu se sklonem k hlasovým poruchám, ale 

také že četnost hlasových obtíží u běžné populace není zanedbatelná. (ROY, a další, 

2004) 

 

Zatímco u předešlého výzkumu byl jako metodologický nástroj použit dotazník (otázky 

byly pokládány po telefonu) a díky tomu mohlo být tázáno vyšší počet respondentů 

(2531), u dalšího výzkumu, který se přímo soustředí na hlasové obtíže u učitelů 

1. stupně v Itálii, byla využita kombinace dotazníku, standardizovaného dotazníku VHI 

(voice handicap index), laryngostroboskopie
3
 a vyšetření u logopeda. Celkem bylo 

podrobeno 157 učitelů o průměrném věku 46 let. Ve srovnání s kontrolní skupinou se 

                                                 
3
 Optické foniatrické vyšetření, kdy je pomocí stroboskopu osvětlován hrtan zábleskovým světlem o 

frekvenci stejné nebo podobné, jako kmitání hlasivek. Sleduje se se kvalita slizniční vlny, kmitání 

hlasivek, nerovnosti hlasivek a kompletnost uzávěru (Obešlová, 2014) 
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u učitelů vyskytl značně vyšší výskyt abnormalit během foniatrického vyšetření (51, 6% 

vs. 16%). (F. Lira Luce, 2014) 

3.3 Etiologie 

Hlasová porucha se může demonstrovat v každém věku. Nejčastěji jsou hlasovým 

poruchám vystavěni tzv. „hlasoví profesionálové“, o nichž bylo podrobněji pojednáno 

v kapitole první. Poruchy hlasu mohou mít různé příčiny, které se často vyskytují 

v kombinaci. Můžeme je rozdělit na vnější, vnitřní, orgánové, funkční, psychogenní 

a jiné známé a neznámé. Klenková (2006, s. 176-177) uvádí příklady dle příčin: 

 

Vnitřní příčiny 

Konstituční méněcennost dýchacího orgánu podmíněná dědičně, vrozené asymetrie 

hrtanu, chabost hrtanového svalstva při celkové svalové slabosti, chybějící nebo 

nedostatečná intonační schopnost apod. 

 

Vnější příčiny 

Nesprávná hlasová technika převzatá z nesprávných hlasových vzorů nebo vynucená 

(hlučným prostředím, nutnost mluvit či zpívat v nepřiměřené poloze a nadměrnou 

silou), dlouhodobé přetěžování, opakující se záněty a alergie, nepřeměřená teplota a 

vlhkost v pracovním prostředí apod. 

3.4 Klasifikace 

Tradičně dělíme poruchy hlasu na organické a funkční (Klenková 2006, Frostrová 2010, 

Majtner 1995, Lejska 2003 a další) „Funkční hlasové poruchy vznikají z důvodu vadné 

tvorby hlasu bez přítomných organických změn na hlasovém ústrojí. Případné 

organické změny na hlasovém ústrojí jsou následné a vznikají přetížením hlasového 

aparátu. Organické hlasové poruchy jsou poruchy hlasu vzniklé jako důsledek postižení 

hlasového aparátu.“ (Kučera, 2010, s. 23) 

 

Toto dělení je tradiční, ale odborníky často považováno za málo dostatečné a výstižné. 

Jak uvádí Kučera (2010), za nejjednodušší se z praktického pohledu jeví soustředit se na 

jednotlivé klinické jednotky, bez snahy o jejich zařazení do stereotypních škatulek. 
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Obešlová (2014) navrhuje jiné dělení. Rozlišuje hlasové poruchy v pedagogickém 

kontextu a hlasové poruchy v klinickém kontextu. Toto dělení velmi dobře vystihuje 

roli hlasového pedagoga a foniatra. Zatímco hlasový pedagog se angažuje v odstranění 

chybných návyků v oblasti dechové, hlasové a artikulační techniky a nácvikem nových 

hlasových stereotypů, problematika vlastních hlasových poruch spadá do kompetence 

foniatra – specializovaného lékaře. U obou profesí je pak vyžadována spolupráce, 

protože u naprosté většiny funkčních poruch se doporučuje hlasová reedukace. 

 

Obešlová (2014) dále ve své publikaci zmiňuje dělení foniatra Kučery, který doporučuje 

hlasovým pedagogům dělit hlasové poruchy podle fonačního tlaku (zvýšený - snížený), 

dle napětí hrtanových svalů (zvýšené - snížené), pohyblivosti hlasivek (zvýšená - 

snížená), nebo se jedná o kombinaci těchto poruch. 

 

3.4.1 Funkční a organické poruchy hlasu ve vztahu k učitelskému 

povolání 

Vzhledem k rozsahu a zaměření této práce je uveden stručný přehled rozdělení 

hlasových poruch. Dále budou popsány poruchy hlasu, které jsou rizikové pro povolání 

pedagoga, jakožto hlasového profesionála. 

 

Funkční hlasové poruchy dělí současná foniatrie na: 

1. poruchy hybnosti hlasivek; 

2. poruchy hlasového napětí; 

3. psychogenní poruchy hlasu (fobie, hysterie, deprese). 

 

Organické hlasové poruchy dělí současná foniatrie na: 

1. vývojové vady (vývojové vady hrtanu); 

2. traumatická poškození hlasu (akutní fonotrauma, úrazy hrtanu); 

3. zánětlivá onemocnění hrtanu (akutní a chronická zánětlivá onemocnění hrtanu); 

4. benigní hrtanové léze (hlasivkový polyp, hlasivkové uzlíky, cysty hlasivek); 

5. onkologická problematika ve foniatrii. 

(Dršata, 2011, s. 321) 
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Charakteristika nejčastějších hlasových poruch 

Funkční poruchy z přemáhání 

Učitel potřebuje zvučný a silný hlas. Je to jeden z jeho hlavních pracovních nástrojů, 

který používá ve velké míře během celé přímé pracovní doby a často i mimo ni. Ve 

snaze takovéhoto nosného hlasu dosáhnout používají pedagogové způsoby, které jsou 

na krátkou chvíli sice efektivní (zvyšování výdechového proudu, zvýšení postavení 

hrtanu, zvýšené napětí hrtanových svalů), ale z dlouhodobého hlediska velmi negativně 

působí na hlasový aparát. Špatná tvorba hlasu v hrtanu má dopad především na okolní 

hrtanové svalstvo, které je významně přetěžováno. V tomto fyziologickém stavu únavy 

vykazuje hlas sníženou a omezenou funkci. Je chraplavý, rychle unavitelný a slabý. Čím 

větší je únava, tím je potřeba vynaložit větší úsilí. Čím větší úsilí, tím se zvyšuje 

přetížení. Dlouhodobé přetížení hlasového aparátu špatnou technikou mluvy může vést 

až ke změnám organickým. U učitelského povolání se jedná o vznik tzv. kantorského 

neboli zpěváckého uzlíku. (Lejska, 2003) 

 

 Hlasové uzlíky 

Podobně jako mozol vzniká na místě, na které jsou kladeny vyšší nároky. V místě, kde 

o sebe hlasivky při kmitání nejvíce naráží, vznikají drobné krevní výrony, otoky, 

z nichž se postupně tvoří hlasivkové uzlíky. Uzlík je z povrchu sliznice odstraňován 

chirurgicky. Jako zásadní se jeví spolupráce s hlasovým pedagogem, který provádí 

hlasovou reedukaci, kdy se pacient učí správným hlasovým návykům a technice tvorby 

hlasu. Je potřeba aktivní spolupráce pacienta a nutnost pravidelnosti těchto hlasových 

cvičení. (Kejklíčková, 2011) 

 

Nedomykavost hlasivek 

Majtner (1995) tuto organickou poruchu popisuje jako nedostatečnou schopnost 

uzavírání hlasové štěrbiny. Důvodem je nejčastěji vzniklá větší nerovnost na hlasivce, 

při obrně, zánětu, otoku a nádoru hlasivky. Tyto příčiny jsou zaznamenatelné na hrtanu. 

Může se stát, že neúplný uzávěr hlasové štěrbiny se objevuje bez zřetelné příčiny 

v hrtanu. Může se tak stát při nesprávném fonačním mechanismu, kdy je okolní svalstvo 

hlasivek v přílišném napětí. 
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Hyperkinetická dysfonie 

Foniatr Kučera popisuje ve skriptech Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace 

(2010) příčiny tohoto onemocnění. Je to onemocnění, které postihuje děti i dospělé, 

nejčastěji temperamentní a hovorné jedince. Dochází ke zvětšení hlasivek, z důvodu 

jejich přílišného zatížení. Příčinou je zpravidla užívání nesprávné dechové a fonační 

technika, která se blíží technice křiku. Příznaky jsou dyšný, chraptivý až zastřený hlas 

s tvrdými hlasovými začátky. U jedinců s touto poruchou můžeme často pozorovat 

rychlé tempo řeči. 

 

Zánět hrtanu  

Zánět hrtanu řadíme mezi organické poruchy. Zánět může být akutní, ten je převážně 

způsoben virovou infekcí. Zpravidla se vyskytuje dohromady se zánětem horních nebo 

dolních cest dýchacích, kdy infekce zasáhne nejdříve nosní sliznici a sestupuje dolů 

před nosohltan a hrtan až do dolních cest dýchacích. Hmotnost hlasivek se vlivem 

zánětu zvětší, hlas se prohloubí, zhrubne a stane se chraptivým. Někdy nemocný 

nevytvoří hlas vůbec. Medikaci určí lékař, základním opatřením je však hlasový klid. 

Chronický zánět hrtanu se demonstruje dlouhodobými nebo trvalými změnami na 

hlasivkách. Na vzniku se mohou podílet opakované infekce cest dýchacích a další 

faktory. (Majtner, 1995) 
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4 Technika mluveného projevu jako logopedická 

prevence 

Ne všechny nedostatky v mluvním projevu jsou označovány jako hlasové poruchy. 

Z pohledu hlasového pedagoga jsou brány především jako chyby ve zvládnutí správné 

techniky mluvy, které tvoří předpoklad pro vznik hlasových poruch. Odstraněním těchto 

chybných návyků můžeme pak hlasovým poruchám předcházet. Se správnou technikou 

mluvy se bohužel nenarodíme. Její ovládnutí a aplikaci do soustavného hlasového 

projevu se musí většina z nás naučit. (Obešlová, 2014) 

4.1 Hlasová výchova 

Hlasová výchova je tvořena třemi základními oblastmi a to jsou dech, fonace 

a artikulace. Jedině ovládnutím dechové, hlasové a artikulační techniky můžeme 

kultivovat jak zpěvní, tak mluvní hlas a předcházet hlasovým poruchám. (Obešlová, 

2014) 

4.1.1 Dechová technika 

Abychom mohli ovládat svůj hlas, je potřeba mít dobře technicky zvládnuté dýchání. 

Rozlišujeme celkem 4 typy dýchání a to podle toho, jaké nádechové svaly převážně 

pracují a ve kterém směru se hrudník nejvíce rozšiřuje. (Obešlová, 2005) 

 

Dýchání svrchní (klíční) 

Tento typ dýchání je nesprávný a neefektivní. Jedinec se nadechuje pouze do 

nejsvrchnější části plic, které vytlačují hrtan z jeho přirozené nízké polohy. Dech je 

omezený a při zpěvu slyšitelně uniká. 

Dýchání hrudní (žeberní) 

Při tomto typu nádechu se rozšiřuje hrudník do stran. Je to o něco efektivnější než 

předchozí typ dýchání, ale bránicí zůstává pasivní. Břišní stěna je vtažena.  

Dýchání brániční (břišní) 

Bránice a i břišní svaly jsou při tomto typu dýchání aktivní. Zatímco se poloha bránice 

snižuje, břišní prostory jsou stlačeny a tím dochází k vyklenutí břišní stěny směrem 

dopředu. Z vizuálního pohledu se hrudník rozšiřuje směrem dolů. 
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Dýchání žeberně brániční (smíšené) 

Kombinuje dohromady dýchání žeberní a brániční. Tento typ dýchání využívá plnou 

kapacitu plic, hrudník se rozšiřuje směrem dolů i směrem do strany. Jde o 

nejefektivnější způsob dechové techniky, který umožňuje vědomě pracovat 

s nadechnutým vzduchem a zároveň vyvíjí minimální tlak na oblast hlasivek. Umožňuje 

tak využívat tzv. dechovou oporu, kdy tlak se přesouvá díky aktivní bránici a břišních 

svalů záměrně do těchto svalů a umožní ušetření co nejvíce výdechového vzduchu. 

4.1.2 Hlasová technika 

Správná dechová technika je podmínkou pro dobře realizovaná hlasová cvičení, která 

slouží k budování optimální hlasové techniky. Jde především o dva hlavní úkoly – o 

navození měkkého hlasového začátku a správné využití rezonance jako prostředku 

k získání zvučnosti a nosnosti hlasu. (Obešlová, 2014) 

 

Tvrdý hlasový začátek (opak měkkého) je ostrý náraz dechu do neuvolněných napjatých 

hlasivek. Jeho dlouhodobé užívání má negativní dopad na hlas. Nejvýrazněji se 

projevuje při nasazení tónu na vokál. Pokud vokál vyslovíme ještě před zazněním tónu, 

tedy ve fázi nádechu, dojde k uvolnění napětí v hrtanu a k souhře fonačního ústrojí 

s dechovým. Cílem je, aby se vyslovená počáteční samohláska ozvala měkce bez rázu. 

K navození měkkého hlasového začátku se využívá hláska h, která vzniká na základě 

hlubokého dechového záběru rozechvěním mírně rozevřených hlasivek. Nemůže tedy 

při ní dojít k tvrdému hlasovému začátku. (Tichá, 2005) Tichá dále navrhuje v publikaci 

Učíme děti zpívat (2005) celou řadu hlasových cvičení, která jsou vhodná pro navození 

měkkého začátku. 

 

Rozeznění hlavové rezonance, tzv. masky (přední prostor hlavy) dodává našemu hlasu 

na zvučnosti a jasu. Rozeznění tzv. kopule (zadních prostor hlavy), kterou tvoří prostor 

nad hrtanem – hltan, zadní část ústní dutiny a nosohltan pomáhá k získání příjemné 

barvy a měkkosti hlasu. Tichá (2005) opět uvádí ve své publikaci Učíme děti zpívat 

(2005) vhodná cvičení, které mohou aplikovat jak děti, tak dospělí. 

 

Pro provádění hlasového cviční je důležité uvolněné tělo ve vzpřímeném postoji. 

Postupujeme od snazších ke složitějším, od ménětónových k více tónovým. Tón musí 
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zaznít nejdříve v představě, to napomáhá následnému měkkému nasazení. Krk je 

uvolněný, rty jsou jako při mluvě mírně vysunuty dopředu. Začínáme obvykle ve 

střední hlasové poloze, následně je vhodné pro větší uvolnění hlasu přesunout model 

směrem dolů a následně ho transponovat směrem nahoru a opět zase dolů pod výchozí 

polohy. (Obešlová, 2014) 

4.1.3 Artikulační technika 

Artikulační technika se soustředí na správnou, přesnou, pružnou a srozumitelnou 

výslovnost u vokálů i konsonantů. Zatímco samohlásky jsou nositelem tónů a je u nich 

důležitá stejná zvuková a barevná vyrovnanost, souhlásky se podílí na srozumitelnosti 

mluveného jazyka. (Obešlová, 2014) Vhodným spojením a řazením hlásek můžeme 

procvičit nejen mluvidla, ale i aktivizovat pružnost dechových svalů a určité rezonanční 

oblasti. Pro správnou práci mluvidel je nezbytné se zbavit přebytečného napětí 

uvolněním mimických svalů, rtů, čelisti, kořene jazyka a zúženého hrdla. Po uvolnění 

mluvidel se k nácviku vlastní artikulační techniky využívá text či jiný vhodný materiál. 

Střídáme tempo, důrazy, hlasitost. (Tichá, 2005) 

4.2 Hlasová hygiena 

Dodržování zásad hlasové hygieny je nedílnou součástí hlasové výchovy pedagoga 

i jeho žáků. „Pravidlo hlasové hygieny u učitelů, tj. mluvních profesionálů, je zcela 

jednoduché. Poněvadž hlas i jeho užívání patří k charakterovým rysům každého jedince, 

má každý dbát toho, aby nepřestupoval dané fyziologické možnosti. (Sovák, 1984, s. 

196) 

 

Sovák staví na intuitivním přístupu pedagoga a zdůrazňuje fakt, že by pedagog měl znát 

svoje fyziologické hlasové možnosti. Určit si vhodnou polohu a sílu hlasu s vědomím, 

že udržení kázně ve třídě u dobrého pedagoga nespočívá ve využívání svých 

maximálních hlasových možností. 

 

K udržení dobré hlasové kondice je potřeba dodržovat i další soubor zásad, mezi které 

Lejska (2003) řadí: 
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1) preventivní oblast – preventivní a periodické prohlídky hlasotvorného aparátu, 

hlasová školení a cvičení, ochrana před negativními vnitřními a vnějšími vlivy, 

hlasový odpočinek, celkový zdravý způsob života; 

2) léčebnou oblast – léčba onemocnění horních cest dýchacích, léčba onemocnění 

hlasotvorného aparátu. 

(Lejska, 2003, s. 144) 

 

Autoři (Majtner 1995, Klenková 2006, Obešlová 2014) zdůrazňují potřebu navození 

psychické pohody, která napomáhá k regeneraci a odstranění únavy a je propojena 

s celkovým uvolněním organismu. Frostrová (2000) dále zmiňuje mezi zásady hlasové 

hygieny: 

 dodržování životosprávy - pestrá strava bohatá na vitamíny a minerály; 

 vyvarovat se časté konzumaci pálivého jídla; 

 dodržování pravidelného pitného režimu (s opatrností u ledových a horkých 

nápojů); 

 dostatek spánku (7 – 9 hodin); 

 vyvarovat se kouření i zakouřeným prostorům a zvýšené konzumaci alkoholu 

(především toho více koncentrovaného); 

 upřednostnit dýchání nosem (zabránit tak vysušování sliznice); 

 dostatečná vlhkost vdechovaného vzduchu (možné zajistit mokrým kusem látky, 

vhodná vlhkost je 40-50 %); 

 přísný hlasový klid při onemocnění hlasového ústrojí; 

 vyloučit návykové pokašlávání. 

4.3 Hlasová edukace a reedukace 

Dršata (2011) uvádí definici hlasové reedukace jako terapii, jejímž cílem je zlepšení, 

nebo normalizace hlasu. Reedukace je v kompetenci lékaře – foniatra, nebo klinického 

logopeda ve spolupráci s foniatrem. Hlasovou edukací pak rozumíme hlasovou 

výchovu, která je zaměřena především na zpěvní a umělecký hlas. Provádí ji hlasový 

pedagog. Na terapii některých psychogenních hlasových poruch by se měl podílet 

psychoterapeut. 

 



33 

 

Klinická logopedka Fritzlová (2013) uvádí rozdělení hlasové reedukace na přímou 

a nepřímou. Přímá reedukace se týká zlepšení funkce v hlasové oblasti, kdy za pomocí 

hlasových cvičení prodlužujeme fonační čas, nacvičujeme měkké hlasové začátky, 

učíme se využít brániční podpory, zlepšit hlavovou rezonanci apod. Nepřímá 

reedukace se zaměřuje na dechovou techniku a vlastního postoje těla. Je to tedy soubor 

cvičení, které umožňují zlepšit kvalitu hlasu, aniž by byl hlas využíván. 

4.3.1 Hlasový pedagog 

Portál COMHEALTH definuje hlasového pedagoga následovně: „Hlasový pedagog 

v rámci hlasové terapie pomáhá rozvíjet špatně znějící hlas, od správného dýchání 

a tvoření hlasu, přes přesnou artikulaci, až po modulaci a intonaci hlasu či frázování.“  

 

Kdo je hlasový pedagogem, jaké potřebuje vzdělaní a jaká je jeho náplň práce? Názory 

na tuto oblast se liší a chybí zde spíše nedostatek informací. Touto poněkud nejasnou 

oblastí se zabývá příspěvek na portálu Zdravotnictví a medicína (2014). Problémovou 

oblastí zůstává, že v České republice není prozatím povolání hlasové terapeuta 

zakotveno, ačkoliv v okolních vyspělých státech EU (Německo, Nizozemsko, Norsko) 

a USA je toto povolání zcela běžné. Akreditované vzdělávací zařízení Ministerstva 

zdravotnictví ČR Medical Healthcom, spol. s r. o., realizovala ve spolupráci 

s Univerzitou Palackého v Olomouci projekt „Nové metody a technologie pro edukaci, 

diagnostiku, terapii a rehabilitaci lidského hlasu – spojení základního výzkumu v oblasti 

fyziologie hlasu s vysokoškolským vzděláváním a praxí ve specializovaném 

zdravotnickém zařízení“. Na realizaci programu se podílela i Pedagogická fakulta 

Západočeské univerzity v Plzni. Cílem tohoto projektu bylo „zkvalitnit a rozšířit 

spolupráci v oblasti vzdělávání, vědy, výzkumu a aplikované praxe v oblasti lidského 

hlasu.“ (Zdravotnictví a medicína, 20114) Tento projekt byl již zmíněn v kapitole 

1 jako příklad z dobré praxe. Jelikož učitelé patří mezi statisticky nejohroženější 

skupiny mezi hlasovými profesionály (na rozdíl od zpěváků a herců je zde téměř úplná 

absence aplikace hlasové výchovy), jeví se rozvíjení předmětu hlasová výchova na 

pedagogických školách jako nezbytným předpokladem k výkonu náročného povolání 

pedagoga. Je proto důležité určit, kdo by se měl takovýmto výcvikem a koučinkem 

zabývat a vykonávat povolání hlasového pedagoga či terapeuta.  
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V současné době jsou osoby s poruchami hlasu převážně v péči lékařů (foniatrů, 

otorinolaryngologů), kteří ale nemají dostatek času pro soustavnou kvalitní rehabilitaci, 

reedukaci a edukaci hlasových poruch. Navíc k lékařům dochází až ve fázi, která je 

většinou akutní. Poptávka po odbornících v této oblasti narůstá. Kdo by měl být ale 

hlasovým terapeutem budoucích pedagogů? Protože poruchy hlasu jsou 

interdisciplinární oblastí, prolíná se zde obor medicíny, speciální pedagogiky, 

hudebního vzdělání a psychologie. Jedním z výstupů zmiňovaného projektu bylo 

vytvořit akreditovaný kurz hlasové terapie a hlasové edukace pro klinické 

logopedy a speciální pedagogy, kteří se na edukaci a reedukaci hlasu ve své 

pedagogické práci zaměřují. Cílem vzdělávání v certifikovaném kurzu je příprava 

odborníka (klinického logopeda) pro povolání hlasového terapeuta. Tento 24hodinový 

kurz „Edukace a reedukace hlasu“ je nabízen pro klinické logopedy Hlasovým centrem 

o. p. s. v Praze. (Hlasové centrum, 2018) 

4.4 Hasová příprava začínajících učitelů 

Jak ukazuje výzkum této bakalářské práce, ale i výzkum Obešlové (2014), Kuklínkové 

(2017) a dalších, současný stav uceleného systému hlasového výcviku není 

uspokojující a ve vzdělání pro učitele chybí. Začínající učitelé jsou proto vystaveni 

neobvyklé hlasové zátěži, aniž by byli vybaveni praktickými dovednostmi, jak zacházet 

se svým hlasem jako pracovním nástrojem. Iniciativa pracoviště Medical Healthcom 

o.p.s, do které se zapojila pedagogická fakulta univerzity Palackého v Olomouci 

a univerzity v Plzni se snaží tuto situaci změnit.  

 

Jak by si měl v hlasové přípravě počínat začínající učitel, který si v sebereflexi svých 

vlastních hlasových možností uvědomil, že je to oblast, na které chce pracovat? 

Teoretické poznatky z oblasti hlasové přípravy začínajících učitelů je možné shrnout do 

následujících doporučení: 

Aplikace přípravných a hlasových cvičení 

Stejně jako je dobré protáhnout a připravit svalstvo před sportovním výkonem, stejně 

tak by měli hlasoví profesionálové rozcvičit svůj hlasový aparát. Typy na konkrétní 
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přípravná a hlasová cvičení můžeme získat v publikacích Miluše Obešlové
4
, Aleny 

Tiché
5
 či Jaroslava Majtnera

6
. 

 

Zvládnout kázeň ve třídě 

Pro zdravý hlas není z dlouhodobého hlediska únosné učit ve třídě, kde překřikujeme 

20 - 30 dětí. Pedagog by se měl vyvarovat mluvení do šumu, které často vede 

k postupnému nenápadnému zvyšování hlasu do nepřiměřené intenzity i síly. Velmi 

náročné mohou být z hlasového hlediska hodiny tělesné výchovy, kdy je v neprospěch 

pedagoga akustika velké tělocvičny. Už pouhé uvědomění si těchto situací vede 

k používání silného hlasu s rozmyslem. Naopak pokud pomocí hlasových cvičení 

zvládneme ovládnout rezonanci našeho hlasu v plném rozsahu, dosáhneme zvučného 

hlasu bez nutnosti tlačit na hlasivky při přidávání na intenzitě. 

 

Dbát na dostatečnou regeneraci a pravidelný pitný režim 

Je důležité, aby pedagog dbal na zvlhčování hlasivek v průběhu hlasového výkonu. 

V praxi se osvědčilo mít stále přístupnou láhev s vodou, či hrnek vychladlého čaje, 

které může v průběhu dne popíjet. Pod regenerací si představme regeneraci spánkovou, 

hlasovou, psychickou i fyzickou. 

 

Zvážit individuální konzultaci u hlasového pedagoga 

To, že si uvědomujeme potíže s hlasem, ještě neznamená, že si budeme umět sami 

pomoci. V kompetenci hlasového pedagoga či terapeuta je diagnostikovat náš mluvní 

projev, přestože zatím konkrétní hlasovou poruchou netrpíme. Technický způsob mluvy 

je podvědomá záležitost, proto si určité mluvní zlozvyky nemusí uvědomovat. Úkolem 

odborníka je tyto chyby odhalit a navrhnout cvičení, které vedou k navození správných 

návyků. 

 

Zvážit absolvování kurzu 

Nabídka kurzů se stává moderní a poněkud drahou záležitostí. Je to další z možností, 

jak se dostat k praktickým informacím. Nicméně je na místě být obezřetný a vždy si 

zjistit odbornou způsobilost pořadatelů. Hlasové centrum o. p. s. pořádá přímo Kurz 

                                                 
4
 Význam hlasové výchovy při nápravě mluvního hlasu (2014), Hlasová výchova 6 – 9letých dětí na 

základní škole (2005) 
5
 Učíme děti zpívat (2005) 

6
 Hlasová výchova (1995) 
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hlasové a mluvní výchovy pro pedagogy, který je akreditován MŠMT. Sama jsem se 

rozhodla pro absolvování kurzu Promluvil a všichni ztichli s doc. Martincem, který se i 

mimo jiné zabývá mluvou dětí. Tento kurz byl velmi motivační a na místě během dvou 

dnů jsem mohla vidět možnosti využití hlasu, které jsem doposud neznala. 

 

Sledovat práci odborníků v tomto oboru 

Jako poslední typ je uvedeno učit se od odborníků. Jako příklad je uvedena práce Mudr. 

Martina Kučery, který je v současné době vedoucí lékař ORL ambulance – centra léčby 

hlasových poruch v Rychnově nad Kněžnou. Je lektorem odborných kurzů pro veřejnost 

a také vytvořil online videokurz hlasové rehabilitace a reedukace
7
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 KUČERA, Martin (2018). Video kurz hlasové výchovy a reedukace [online]. Hlascentrum – ORL, 

audiologie, foniatrie. Poslední změna 2018 [cit. 2018-03-31]. Dostupné z: 

http://www.hlascentrum.cz/?portfolio=videokurz  
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5 Výzkumné šetření 

5.1 Cíle a metodologie výzkumu 

Cílem výzkumu bylo: 

1. zjistit, jaká je míra časové dotace výuky hlasové výchovy na vysoké škole 

a jakou subjektivní informovanost vzhledem k tomu pociťují čerství absolventi 

a začínající učitelé o zásadách hlasové hygieny a prevenci hlasových poruch; 

2. zjistit rozdíl míry výskytu hlasových obtíží během studia na vysoké škole 

a  během prvního roku souvislé učitelské praxe; 

3. zjistit, jaké subjektivní potíže a v jaké míře pociťují respondenti; jak se jejich 

frekvence výskytu mění v závislosti na průběžné hlasové zátěži; 

4. zjistit přístup respondentů k realizaci hlasových cvičení; 

5. zjistit přístup respondentů k diagnostice hlasových obtíží; 

6. zjistit, jaké typy pedagogických situací vyvolávají zátěž nejčastěji a jaký je dle 

vlastních zkušeností návod na prevenci hlasových obtíží. 

 

Ve výzkumném šetření byl aplikován kvantitativní přístup a byl použit dotazník vlastní 

konstrukce (viz příloha č. 2). Dotazník byl primárně určen skupině začínajících učitelů 

1. stupně základních škol a s tímto záměrem byl i cílové skupině rozesílán. Dotazník 

obsahoval 23 otázek a byl rozdělen do pěti částí. 

 

1. První část se zaměřila na údaje o respondentovi (pohlaví, věk, délka praxe, počet 

hodin přímé pedagogické činnosti). Otázku na typ školy jsme nezařadili, protože 

dotazník byl cíleně zasílán pouze učitelům 1. stupně základní školy. 

2. Druhá část v sedmi otázkách zkoumala zařazení výuky hlasové výchovy na VŠ, 

subjektivní informovanost respondenta o zásadách hlasové výchovy, 

způsobech prevence hlasových obtíží a projevení osobní potřeby zjišťovat více 

informací v oblasti hlasové výchovy. Na otázky respondenti odpovídali buďto 

v pětistupňové škále či zvolením jedné odpovědi z nabídky 

3. Třetí část se týkala zjišťování, zda mají respondenti v povědomí možné 

škodlivé vlivy některých faktorů na hlasové ústrojí. Mezi tyto faktory bylo 

zahrnuto kouření, pití kávy, pití alkoholu, málo spánku, nevyvětraná třída, 

přetopená třída, mluvení v hlučném prostředí a zvyšování hlasu v souvislosti 
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s výchovnými cíli. Respondenti vybírali u každého faktoru míru vlivu na 

čtyřstupňové škále (vůbec ne, trochu, znatelně, velmi). 

4. Čtvrtá část řeší ve čtyřech otázkách již osobní zkušenosti respondentů 

s výskytem hlasových obtíží se zaměřením na výskyt během studia na vysoké 

škole v kontrastu s prvním rokem souvislé praxe. V dalších otázkách 

pedagogové reagovali v pětistupňové škále na konkrétní subjektivní potíže, mezi 

které jsme zařadili pocit sucha v ústech, nutnost odkašlávání, změna rozsahu 

hlasu, chrapot, bolest v oblasti hrtanu, přeskakování hlasu a ztrátu hlasu. 

5. Posední pátá část se zabývá prevencí a řešením hlasových problémů. Zde bylo 

cílem zjistit, zda dotazovaní praktikují na sobě hlasová cvičení. V otevřené 

otázce v případě pozitivní odpovědi měli napsat jaká, v případě negativní 

odpovědi napsat, proč je nepraktikují. Dále bylo zjišťováno, zda u sebe 

rozpoznají chybu ve fonaci a jakým způsobem se staví k jejímu řešení a zda již 

navštívili foniatrické pracoviště. Poslední dvě otázky jsou otevřené a kladou si 

za cíl zjistit, jaké faktory pokládají začínající učitelé za spouštěče hlasové zátěže 

a co je podle nich nejlepší prevencí. 

5.2 Výchozí předpoklady 

Na základě vytyčených cílů výzkumného šetření byly formulovány tyto pracovní 

hypotézy. 

 H1: Výskyt hlasových obtíží naroste během prvního roku přímé učitelské praxe 

ve srovnání s jejich výskytem během studia na vysoké škole. 

 H2: Čím větší povědomí mají začínající učitelé o prevenci hlasových poruch, 

tím častěji se věnují jejich prevenci. 

5.3 Charakteristika výzkumného vzorku 

Celkový počet respondentů, kteří vyplnili dotazník v elektronické podobě, bylo 31. 

Jednalo se výhradně o učitele 1. stupně základní školy nebo studentů závěrečného 

ročníku učitelství pro první stupeň, kteří již mají zkušenosti se souvislou výukou. 

Nejvíce převažovali začínající pedagogové s praxí 1-2 roky, kterých bylo celkem 24. 

Dále 7 studentů a 4 pedagogové se souvislou praxí 3-5 let. Ve výzkumném vzorku 

převažovaly významně ženy, konkrétně dotazník vyplnilo 30 žen a 1 muž. Průměrný 

věk byl 24 let. 
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Graf 1 - Počet respondentů dle délky praxe 

 

Nejvíce pedagogů (celkem 12) uvedlo tradiční délku přímé pedagogické práce, a to 22 

hodin. 7 respondentů odpovědělo, že jejich přímá pedagogická činnost je do 10 hodin 

týdně, 11 respondentů uvedlo přímou pedagogickou činnost v rozsahu 21-25 hodin 

týdně. Jeden respondent uvedl 37 hodin týdně (pedagožka s plným úvazkem na ZŠ 

a ZUŠ). 

 

 

Graf 2 - Délka přímé pedagogické práce 

 

5.4 Vlastní šetření 

5.4.1 Subjektivní informovanost v oblasti hlasové výchovy 

Toto dílčí téma bylo zastoupeno sedmi otázkami, na které respondenti odpovídali 

vybráním jedné z možností. Bylo zjišťováno, jaké povědomí mají studenti a čerství 

absolventi vysoké školy o poznatcích v oblasti hlasové výchovy a jak uplatňují jejich 

přínos v praxi. 
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 Otázka č. 5 zjišťovala, jestli v rámci výuky na vysoké škole byla zařazena výuka 

hlasové výchovy. Uvádíme graf 3, který ukazuje, že výuka hlasové výchovy u 24 

respondentů z 31 nějakým způsobem zařazena byla, v sedmi případech pak byla 

absenční. Pouze 14 respondentů uvedlo, že výuka byla zařazena jako povinný předmět. 

 

 

Graf 3 - Zařazení výuky hlasové výchovy na vysoké škole 

 

Na otázku číslo 6 odpovídali pouze ti respondenti, kteří v předcházející otázce zvolili 

první, druhou či třetí možnost (celkem 22 respondentů). Otázka zjišťovala, jestli časová 

dotace výuky hlasové výchovy na vysoké škole byla dostačující. Respondenti 

odpovídali zvolením jedné z možností na stupnicové škále od 1 (velmi nespokojen/a) do 

5 (velmi spokojen/a). Na první pohled graf 4 ukazuje, že nejvíce respondentů se 

ztotožňuje se stanoviskem průměrné spokojenosti (celkem 50% odpovídajících). 

Celkem 9  respondentů vyjadřuje svoji nespokojenost, z nichž 4 uvádí velkou 

nespokojenost. Se stanoviskem spokojenosti se ztotožňují 2 respondenti. Možnosti 

velmi spokojen/a nezaškrtnul žádný z respondentů. 

 

 

Graf 4 - Časová dotace výuky hlasové výchovy 
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Dle odpovědí na otázky 5 a 6 lze usoudit, že pokud je výuka hlasové výchovy nějakým 

způsobem (povinný, povinně volitelný, volitelný předmět) na vysoké škole zařazena, 

studenti přesto nepovažují její časovou dotaci za dostatečnou. 

 

Otázka číslo sedm je zaměřena na zjištění míry informovanosti o zásadách hlasové 

hygieny. Respondenti odpovídali stejně jako v předchozí otázce pomocí stupnicové 

škály od 1 (spíše rámcově) do 5 (naprosto dokonale). Pro větší přehlednost a výpověď 

grafu jsme v následujících třech otázkách rozdělili výpovědi respondentů dle jejich 

délky praxe. 

 

 

Graf 5 - Informovanost o zásadách hlasové hygieny 

 

Nejvíce respondentů (celkem 10) zaškrtlo na stupnici možnost 3. Dále 9 respondentů 

uvádí, že je informováno spíše rámcově (možnost 1), 8 respondentů zaškrtlo možnost 2, 

3 respondenti možnost 4. Nikdo z respondentů neuvedl, že by byl informován 

o zásadách dokonale. 

 

Zajímavou skupinou se jeví začínající učitelé s praxí 1-2 roky (červený sloupec), kteří 

byli pro výzkum největším vzorkem. 7 z 19 uvedlo, že jsou informování spíše rámcově. 

Tento počet se shoduje i s počtem respondentů, kteří zaškrtli v otázce č. 5, že výuka 

hlasové výchovy u nich na vysoké škole neproběhla. Učitelé s praxí 3-5 let se ukazují 

jako více sebejistější v porovnání s učiteli s praxí 1-2 roky. Nikdo z nich neuvedl na 

škále možnost 1. 
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Otázka číslo 8 zjišťovala informovanost respondentů o způsobech prevence (graf 6). 

Respondenti odpovídali opět na pětistupňové škále.  

 

 

Graf 6 - Informovanost o způsobech prevence 

 

Nejvíce respondentů (celkem 11) zaškrtlo na stupnici možnost 2. Dále 10 respondentů 

uvedlo možnost 1, dalších 8 možnost 3 a 3 respondenti možnost 4. 

 

Pokud porovnáme výpovědi respondentů dle jejich délky praxe, tak studenti odpovídali 

úplně stejně jako v grafu předchozím. U učitelů s praxí 1-2 roky můžeme zaznamenat 

malý úbytek sebejistoty v porovnání s grafem předchozím. Odpověď jedna zvolilo 

8 respondentů (v přechozím grafu 7), odpověď 2 zvolilo 6 respondentů (v přechozím 

grafu 5), odpověď 2 zvolili 4 respondenti (v přechozím grafu 5). Odpověď 4 je totožná 

s gradem minulým. U učitelů s praxí 3-5 let jsme zaznamenali 3 odpovědi ve sloupci 

2 (v přechozím grafu 2 odpovědi), 1 odpověď u možnosti 3 (přechozí graf 2 odpovědi). 

 

Graf ukazuje, že začínající učitelé jsou více informováni o zásadách hlasové hygieny 

než o způsobech jejich prevence. Jeví se, že tato nízká jistota pramení z nedostatečně 

efektivní výuky hlasové výchovy na vysokých školách. 

 

V otázce číslo 9 respondenti odpovídali na pěti stupňové škále od 1 (určitě ne) do 

5 (určitě ano), jestli cítí potřebu zjišťovat v oblasti hlasové hygieny a prevence více 

informací. Po osmi respondentech se shodně vyjádřili k možnosti 3, 4 a 5. 

7 respondentů uvedlo možnost 2, 1 respondent uvedl možnost 1. 
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Graf 7 - Osobní potřeba zjišťovat více informací 

 

Z grafu můžeme vyčíst výrazný pozitivně převažující postoj učitelů s praxí 1-2 roky 

a učitelů s praxí 3-5 let k zjišťování více informací. Postoj student jeví jako 

ambivalentní. Zvýšený zájem u učitelů v praxi lze přisoudit k osobní konfrontaci 

s hlasovými obtížemi. 

  

 

Graf 8 - Zájem o setkání s hlasovým pedagogem 

 

V otázce 10 se respondenti vyjadřovali k otázce, která se týkala zájmu o setkání 

s hlasovým pedagogem. Zvolili jednu ze dvou nabízených možností – ano, ne. 

25 z 31 učitelů (tj. 81%) projevilo zájem o setkání s hlasovým pedagogem. Zbylých 

6 (tj. 19 %) se pak vyjádřilo záporně.  
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Otázka 11 rozšiřovala otázku číslo 10. Odpovídat na ni měli pouze respondenti, kteří se 

vyjádřili pozitivně k setkání s hlasovým pedagogem. Přesto se vyjádřil k ní i jeden 

respondent, který projevil nezájem o setkání v předchozí otázce. Proto je do grafu 

započítáno celkem 26 respondentů. Respondenti byli tázáni, jakou formu setkání 

s hlasovým pedagogem preferují. 

 

 

Graf 9 - Preferovaná forma setkání s hlasovým pedagogem 

 

Z grafu vyplývá, že největší zájem se projevil o individuální konzultace – celkem 

14 respondentů (tj. 54 %). 9 respondentů (tj. 35 %) uvedlo zájem o seminář, 

3 respondenti (tj. 11%) by preferovali formu přednášky. Ze zvolených odpovědí lze 

vysuzovat, že respondenti kladou důraz na praktičnost a individuální přístup. 

 

5.4.2 Povědomí o míře negativního dopadu některých faktorů na 

hlasovou kondici učitele 

Toto dílčí téma bylo v dotazníku zastoupeno jednou otázkou, ve které bylo uvedeno 

celkem 8 faktorů, které mají vliv na hlasovou kondici učitele. Respondenti u každého z 

faktorů volili jednu z možností na čtyřstupňové škále (vůbec ne, trochu, znatelně, velmi) 

dle subjektivního odhadu míry vlivu. Bylo zjišťováno, jakou důležitost přisuzují učitelé 

jednotlivým činitelům. 
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Graf 10 - Faktory ovlivňující hlasovou kondici učitele 

 

Pro interpretaci otázky č. 12 byly faktory rozřazené dle četnosti odpovědí na 

čtyřstupňové škále. Na každý faktor odpovědělo vždy 31 respondentů. 

 

Velmi ovlivňuje hlasovou kondici učitele: 

 mluvení v hlučném prostředí (celkem 21 hlasů); 

 zvyšování hlasu v souvislosti s výchovnými cíli (20 hlasů); 

 kouření (celkem 15 hlasů); 

 přetopená třída (11 hlasů); 

 nevyvětraná třída (10 hlasů); 

 málo spánku, pití alkoholu (shodně 6 hlasů); 

 pití kávy (0 hlasů). 

 

Jako nejvíce rizikové se jeví mluvení v hlučném prostředí společně se zvyšováním 

hlasu.  Právě tyto hlasové modulace jsou často spojeny s chybnou technikou a tzv. 

tvrdými hlasovými začátky. 

 

Polovina respondentů uvádí jako velké riziko kouření, 1/3 respondentů přikládá důraz 

na přetopenou či nevyvětranou třídu. 
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Znatelně ovlivňuje hlasovou kondici učitele: 

 málo spánku (14 hlasů); 

 přetopená třída (12 hlasů); 

 nevyvětraná třída, kouření, pití alkoholu (11 hlasů); 

 zvyšování hlasu (9 hlasů); 

 mluvení v hlučném prostředí (7 hlasů); 

 pití kávy (5 hlasů). 

 

Pití kávy se objevuje opět na chvostu naší pomyslné stupnice, zatímco více hlasů 

obdržel faktor dostatek spánku a přetopená třída. 

 

Trochu ovlivňuje hlasovou kondici učitele: 

 pití kávy (17 hlasů); 

 pití alkoholu (13 hlasů); 

 málo spánku (9 hlasů); 

 nevyvětraná třída (8 hlasů) 

 přetopená třída (7 hlasů) 

 kouření (4 hlasy); 

 mluvení v hlučném prostředí (3 hlasy); 

 zvyšování hlasu (2 hlasy). 

 

Celkem 17 respondentů přikládá malý vliv pití kávy na hlasovou kondici učitele. 

Konzumace alkoholu je pak 13 respondenty pokládána za trochu rizikovou. 

 

Vůbec neovlivňuje hlasovou kondici učitele: 

 pití kávy (9 respondentů); 

 málo spánku, nevyvětraná třída (2 hlasy); 

 kouření, pití alkoholu, přetopená třída (1 hlas); 

 zvyšování hlasu, mluvení v hlučném prostředí (0 hlasů). 
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Pití kávy označilo 9 z 31 respondentů jako faktor, který nemá žádný vliv na hlasovou 

kondici. U pití kávy je nutno podotknout, že záleží především na množství jejího vypití. 

Při přílišné konzumaci se uvádí negativní vliv na sliznici hlasového aparátu. 

5.4.3 Frekvence výskytu hlasových obtíží 

Tento oddíl dotazníku obsahuje celkem 5 otázek. Otázky 13 a 14 si kladou za cíl 

zmapovat výskyt hlasových obtíží před učitelskou praxí a během prvního roku učitelské 

praxe. Respondenti vybírali v otázkách jednu ze čtyř možných odpovědí – potíže se 

nevyskytly, řešil/a jsem drobné hlasové obtíže, řešil/a jsem závažnější hlasové obtíže, 

přišel/přišla jsem o hlas. 

 

 

Graf 11 - Hlasové obtíže před učitelskou praxí 

 

 

Graf 12 - Hlasové obtíže během prvního roku učitelské praxe 
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V porovnání grafů 11 a 12 je vidět na první pohled, že poměry odpovědí se značně 

změnily. V grafu 11 19 respondentů (tj. 61 %) uvedlo, že hlasové obtíže před souvislou 

učitelskou praxí nemělo, 12 respondentů (tj. 36 %) uvedlo, že řešilo drobné hlasové 

obtíže. Zatímco v grafu 12 se počet respondentů bez hlasových obtíží zmenšil na 14 

(tj. 48 %), 13 respondentů (tj. 45 %) uvedlo, že řešilo drobné hlasové obtíže, 

1 respondent (tj. 3%) uvedl závažnější obtíže a 1 respondent (tj. 3 %) uvedl, že přišel 

o hlas. 2 respondenti na tuto otázku neodpověděli. 

 

Pokud uvážíme, že respondenti jako období před učitelskou praxí zvažují nejvíce 

poslední 2 roky na vysoké škole, kdy se výrazně zvyšuje počet praxí, můžeme 

pozorovat mírný nárůst hlasových obtíží už během prvního roku souvislé praxe 

(vzhledem k času sběru dat – již během 5 měsíců), kdy je patrné větší hlasové zatížení. 

 

Otázka 15 ukazuje, jakou míru hlasové únavy pociťují začínající učitelé na začátku 

pracovního dne v porovnání s jeho koncem, dále jakou hlasovou kondici pociťují na 

začátku týdne s porovnáním koncem pracovního týdne a jestli se odlišuje hlasová únava 

posledního pracovního dne (pátek) od konce jiného pracovního dne. Odpovědělo 

celkem 26 respondentů. 

 

 

Graf 13 - Míra hlasové únavy 
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Pracovní den 

Na začátku pracovního dne nepociťuje 26 respondentů žádnou hlasovou únavu. 

2 respondenti pak pociťují hlasovou únavu trochu a 1 dost. 

 

Na konci pracovního dne se poměry odpovědí značně změnili. Pouze 4 respondenti 

uvádí, že vůbec nepociťují hlasovou únavu. Nejvíce (11 respondentů) uvádí, že cítí 

trochu hlasovou únavu, 8 respondentů uvádí znatelnou míru hlasové únavy, 

4 respondenti se ztotožňují s odpovědí s frekvencí dost a 2 respondenti s frekvencí 

velmi. 

 

Pracovní týden 

Odpovědi k začátku pracovního týdne je obdobný jako u začátku dne. Byl předpokládán 

větší rozdíl v odpovědích s ohledem na regeneraci hlasu během víkendu, proto je nízká 

rozdílnost odpovědí překvapující. 

 

Pokud zhodnotíme konec pracovního týdne, vidíme zde mírný nárůst v míře pocitu 

hlasové únavy u kolonek dost a velmi, což koresponduje s absencí možností regenerace 

hlasivek během pracovního týdne. 

 

Otázka 16 uvádí nejčastější subjektivní hlasové obtíže začínajících učitelů a studentů 

učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Respondenti volili jednu z odpovědí na pětistupňové škále 

(velmi často, opakovaně; často; občas; zřídka kdy; nikdy). Celkem odpovědělo 30 

respondentů. 
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Graf 14 - Subjektivní míra hlasových obtíží 

 

Jako nejvíce častou obtíží se jeví pocit sucha v ústech, kdy pouze 3 respondenti uvedli, 

že s touto oblastí nemají žádné problémy. Ostatní shodně po devíti uvedli na škále 

zřídka kdy, občas a často. Tyto obtíže souvisí s nepravidelným příjmem tekutin 

v kombinaci se souvislým hlasovým projevem ve třídě.  

 

S nutností odkašlávat se setkává 23 respondentů, z nichž 3 často, 11 občas a 9 zřídka 

kdy. 7 respondentů pak nemá žádný problém. S chrapotem se již setkalo 

25 respondentů. Nejvíce učitelů (celkem 14) označilo odpověď zřídka kdy. 19 učitelů 

pak uvedlo, že mí již nějakou zkušenost se změnou rozsahu hlasu. 

 

Mezi závažnější projevy hlasových obtíží řadíme ztrátu hlasu, přeskakování hlasu a 

bolest v oblasti hrtanu. 
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 Se ztrátou hlasu se občas potýkají 3 respondenti, 6 respondentů s touto 

problematikou již nějakou zkušenost mají, ale spíše vzácně, a celkem 21 zatím 

zkušenost se ztrátou hlasu nemá. 

 Přeskakování hlasů je zatím neznámou pro 17 respondentů. 10 uvedlo, že 

vzácně tyto obtíže pociťují. Pro 2 začínající učitele je to záležitost občasná, pro 

jednoho častá. 

 S bolestí v oblasti v hrtanu se již setkalo 19 respondentů z 31. 7 respondentů 

uvádí zřídka kdy, 6 odpovědělo občas, 5 odpovědělo často a 1 respondent se 

setkává s touto problematikou velmi často až opakovaně. 

5.4.4 Prevence a řešení hlasových obtíží 

Poslední dílčí část dotazníku tvoří celkem 7 otázek, z nichž 4 jsou uzavřené 

a 3 otevřené. 

 

Otázka číslo 17 si kladla za cíl zmapovat postoj respondentů k aktivnímu praktikování 

hlasových cvičení jako prevenci k případným hlasovým poruchám. Jak to dopadlo, 

ukazuje graf 15. 

 

Graf 15 - Frekvence praktikování hlasových cvičení 
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Téměř ¾ respondentů (tj. 74%) uvedlo, že žádná hlasová cvičení nepraktikují. 

6 respondentů (tj. 19%) uvedlo, že zřídka kdy a 2 respondenti (tj. 7 %) zvolili možnost 

občas. Nikdo nezvolil možnost často či pravidelně. 

 

Otevřená otázka č. 18 si kladla za cíl zjistit, co motivuje/demotivuje respondenty 

k praktikování/nepraktikování jednotlivých cvičení. Dílčí odpovědi jsme pro větší 

přehlednost rozdělily do dvou pruhových grafů. První mapuje, jakou hlasovou prevenci 

respondenti (pouze ti, co odpověděli kladně v předchozí otázce) využívají, a druhý 

zjišťuje, jaké motivy vedou k nevyužívání hlasových cvičení. 

 

Graf 16 - Cvičení jako prevence hlasových poruch 

 

Přestože v předchozí otázce odpovědělo 8 respondentů pozitivně, rozvinutí své 

odpovědi využili pouze 3 z nich. 2 respondenti uvedli jako příklad hlasových cvičení 

brumendo či navození hlavového tónu. Dále byla zmiňována dechová cvičení a jednou 

cvičení artikulační. 

 

I když učitele řadíme mezi hlasové profesionály, většina z nich přiznala, že hlasová 

cvičení nepraktikuje. Důvody jsme získali od 14 respondentů, kteří nejčastěji zmiňovali 

neznalost metodiky (7x), anebo že nad tím zatím nepřemýšleli, protože neměli důvod. 

Toto stanovisko naznačuje, že učitelé řeší své hlasové obtíže zpravidla, až když se 

nějaké objevují. Dále vyskytovaly důvody typu „nemám čas“ a „zapomínám“. 
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Graf 17 - Důvody k opomíjení hlasových cvičení 

 

V otázce č. 19, která byla zaměřená na schopnost rozpoznání chyby ve fonaci, jsme 

sesbírali celkem 30 odpovědí. Respondenti vybrali jednu z možností- ano, spíše ano, 

spíše ne, ne. Graf 18 ukazuje, že 20 respondentů (tj. 66 %) pociťuje v této oblasti spíše 

nejistotu, oproti tomu 10 respondentů (tj. 34 %) se domnívá, že chybu u sebe dokáže 

rozpoznat. 

 

 

Graf 18 - Schopnost rozpoznat u sebe chybu ve fonaci 
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Otázka č. 20 byla doplňující otázkou k otázce předchozí a zjišťovala od respondentů, 

kteří v předchozí otázce odpověděli ano, spíše ano, spíše ne, jestli si myslí, že jsou 

chybu schopni sami odstranit. 

 

 

Graf 19 - Odstranění vlastní chyby ve fonaci 

 

Z grafu vyplývá, že jsou respondenti ve vlastní schopnosti v této oblasti spíše 

skeptičtější. Zatímco 5 respondentů (tj. 19%) odpovědělo, že spíše ano, 17 dalších (tj. 

66 %) odpovědělo, že spíše ne a 4 respondenti (tj. 15 %) zvolili možnost ne. 

 

Otázka č. 20 nechává respondenty vybrat ze tří možných odpovědí na otázku týkající se 

návštěvy foniatrického pracoviště. Odpovědělo celkem 30 respondentů, z nichž 26 (tj. 

87 %) nemá zatím žádnou zkušenost s návštěvou foniatrického pracoviště. V případě, že 

se vyskytnutí akutních potíží, celkem 3 respondenti (tj. 10 %) navštívili foniatrické 

pracoviště. Pouze 1 respondent z 30 (tj. 3 %) navštěvuje foniatrické pracoviště vždy, 

když se vyskytnou hlasové obtíže. 
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Graf 20 - Návštěva foniatrického pracoviště 

 

Jak je vidět z grafu, začínající učitelé nemají většinou přímou zkušenost s návštěvou 

foniatrického pracoviště. Lze předpokládat, že graf učitelů s delší praxí by vypadal 

jinak. 

 

Na poslední dvě otázky odpovídali respondenti na základě svých osobních zkušeností 

z praxe. Jednalo se tedy o otevřené otázky, které tento vhled umožnily získat. V otázce 

č. 24 bylo cílem zjistit, jaké faktory způsobující hlasovou zátěž považují respondenti za 

klíčové. V otázce č. 25 nás zajímalo, co řadí mezi hlavní způsoby prevence hlasových 

obtíží. Všechny odpovědi jsou zaznamenány do následujícího grafu 21. 

 

 

Graf 21 - Faktory způsobující hlasovou zátěž 
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Zvyšování hlasu, které zahrnuje překřikování třídy, zjednávání klidu ve třídě, řešení 

kázeňských problémů, považují začínající učitelé za nejkritičtější faktor. Celkem 2/3 

respondentů zmínilo tento faktor ve svém výčtu. Zvyšování hlasu je velmi často spojené 

s tzv. tvrdými začátky, které můžou způsobovat v četnějším užívání znatelné problémy 

s hlasivkami. 

 

1/3 učitelů uvedla jako nekomfortní hlasovou zátěž spojenou s dlouhou dobou mluvení 

bez možnosti hlasového klidu. Toto je jedna ze specifičností 1. stupně, kdy učitel učí 

od rána v kuse 4 – 6 hodin a velmi málo učitelů by řeklo, že přestávka se rovná hlasový 

klid, spíše naopak. Zde může být na místě si položit i více didaktickou otázku: „Má to 

být učitel, který ve vyučování převážně mluví, nebo žák?“ 

 

¼ z respondentů uvedla ve svém výčtu hlučnou třídu. Hlučná třída k práci učitele 

určitě patří a je to právě tento faktor, který vede k postupnému nenápadnému zvyšování 

špatně posazeného hlasu až do nepřirozené polohy. 

 

3 z 24 respondentů zmínili chybně zvládnutou metodiku vlastní mluvy. Učitelé, kteří 

tyto nedostatky mají a uvědomují si je, mají velký náskok před mnohými dalšími, kteří 

je také mají, ale neuvědomují si je. Z našeho hlediska se jeví tento faktor jako jeden 

z klíčových. Rizikové je, že učitelé si možnost využití správné metodiky mluvit (tedy 

i jak správně zvyšovat hlas, jak správně dýchat apod.) neuvědomují. 

 

2 učitelé uvedli přecházení nachlazení a tedy neumožnění využití většího hlasového 

klidu. Stejně tak 2 učitelé uvedli, že jako nevyhovující považují nevyvětranou třídu. 

 

Pokud vyhodnotíme zmíněné faktory a možnost jejich odstranění, dostáváme se do běhu 

na dlouhou trať. Všechny zmíněné rizikové faktory jsou přítomny ve většině tříd 

v menší či větší míře. Ze získaných dat vyplývá, že by každý učitel měl být obeznámen 

se správnou technikou mluvy, kterou užívá při běžné komunikaci ve třídě. Měl by být 

obeznámen, jak mluvit zvučným hlasem, při kterém se vyhne tvrdým hlasovým 

začátkům. Je vhodné, aby pro správné upevnění učitelé absolvovali několik návštěv u 

hlasového pedagoga, který by jim případně vyhodnotil i další rizika a doporučil 

správnou techniku mluvy.  
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Jak je zmíněno již výše, zajímaly nás také osobní zkušenosti učitelů v oblasti prevence 

hlasových obtíží. Na tuto otázku jsme získali různě obsáhlý výčet odpovědí od celkem 

23 respondentů, který je zaznamenán v následujícím grafu 22. 

 

Graf 22 - Prevence hlasových obtíží 
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Celkem 9 respondentů zmínilo tento faktor, který jim pomáhá jako prevence hlasových 

obtíží. 

 

Nezvyšovat hlas 

Jak je zmíněno výše, tento učitelský „nešvar“ je často spojován právě se špatnými 

mluvními návyky. Podílí se tedy ve velké míře na hlasové nepohodě. Tento faktor 

zmínilo 8 učitelů. Zahrnuli jsme pod něj také vyjádření jako „nemluvit v hlučném 

prostředí“, „neřvat“. 

 

Správná metodika mluvy 

Z hlediska prevence uvedli tento faktor 3 respondenti. Stejně tak 3 respondenti uvedli 

v otázce č. 22, že právě použití špatné techniky mluvy vede k hlasovým obtížím. 
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Správné dýchání 

Správné dýchání je jedním z hlavních faktorů při užívání správné metodiky mluvy. 

Zmínili ho celkem 4 respondenti. Dýchání je uvedeno jako samostatný faktor, jelikož 

jeho uvedení do praxe, není považováno za ucelenou metodiku mluvy. 

 

Hlasová cvičení 

Praktikování hlasových cvičení jako prevence bylo ve výčtu zmíněno dvakrát. Toto 

číslo považujeme velmi za malé vzhledem k důležitosti péči o hlas jako o hlavní 

pracovní nástroj. 

 

Vnější vlivy 

Dostatečný příjem tekutin 

Celkem 6 respondentů uvedlo ve svém výčtu tento faktor. V povolání učitele se takto 

banální věc stává někdy hůře praktikovanou. Z praxe učitelů 1. stupně často zaznívá, že 

nemají během přestávek čas si ani odskočit na záchod a jejich ranní naplněný hrnek 

čajem zůstává po skončení výuky téměř nedotčený. Je proto důležité, aby si učitelé byly 

vědomi toho, že pravidelným příjmem tekutin mohou výrazně podpořit hlasovou 

kondici. 

 

Vyvětraná třída 

Dalším způsobem prevence je pro 4 respondenty pravidelné větrání třídy a udržování 

tak potřebné vlhkosti. 

 

Přírodní léčiva 

Jako prevence se jeví i pravidelné užívání přírodních léčiv, které mohou podpořit náš 

hlasový aparát. Respondenti ve třech případech zmínili například užívání vincentky 

nebo pití čaje z šalvěje. 

 

Omezení pití kávy 

1 respondent uvedl jako jeden ze způsobů prevence omezení pití kávy. 
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6 Závěr šetření, diskuse 

Pro sběr byl využit dotazník, který vyplnilo celkem 31 respondentů. Sběr dat proběhl 

bez problémů. Cílovou skupinou byli začínající učitelé s aprobací učitelství pro 

1. stupeň ZŠ, dotazník vyplnilo i několik studentů závěrečného ročníku magisterského 

studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kteří měli zkušenost se souvislou praxí. 

 

Na základě cíle zjistit rozdíl míry výskytu hlasových obtíží během studia na vysoké 

škole a během prvního roku souvislé učitelské praxe u začínajících učitelů byl stanoven 

předpoklad, že výskyt hlasových obtíží naroste během prvního roku přímé učitelské 

praxe ve srovnání s jejich výskytem během studia na vysoké škole. Byla zjištěna 

správnost hypotézy. Při srovnání grafu 11 a 12 je na první pohled vidět, jak se poměry 

odpovědí změnily. 61 % respondentů odpovědělo, že během studia se hlasové obtíže 

nevyskytly. V následující otázce, která se ptala na totéž, ale v průběhu prvního roku 

učitelské praxe, už pouze 48 % respondentů odpovědělo, že nemělo žádné hlasové 

obtíže. Můžeme zde pozorovat úbytek spokojených uživatelů svého hlasu už během 

takto krátké doby a to o 13 %. Dále z grafu vyplývá mírný nárůst pedagogů, kteří řešili 

závažnější obtíže. 

 

Na základě cíle zjistit, míru časové dotace výuky hlasové výuky na vysoké škole, 

subjektivní informovanost o zásadách hlasové hygieny a prevence byla stanovena druhá 

hypotéza. Čím větší povědomí mají začínající učitelé o prevenci hlasových poruch, tím 

častěji se věnují jejich prevenci. K interpretaci závěru pomůže graf č. 8, 15, 16, 17. 

Přestože 21 učitelů uvedlo informovanost o hlasové prevenci větší jak rámcovou (graf 

č. 8), výzkum zaznamenal spíše pasivní přístup k hlasovým cvičením (graf 14,15). Jako 

důvody nejčastěji uvádí neznalost metodiky, nedostatek času a nedůležitost v rámci 

vlastních priorit (graf 17). Pravdivost této hypotézy tedy tento výzkum nepotvrzuje. 

 

Z výzkumu je patrné, že začínající učitelé jeví zájem o zjišťování více informací (graf 

7) a uvítali by osobní setkání s hlasovým pedagogem (graf 8). Z výzkumu můžeme 

vysoudit, že ačkoliv začínající učitelé projevují znalosti v oblasti hlasové výchovy, 

prevence a hygieny, staví se stále pozitivně ke zjišťování informací v této oblasti 

a  setkání s hlasovým pedagogem, samotní jsou v práci sami se sebou spíše pasivní 
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a svoje poznatky vzhledem k svojí informovanosti neaplikují. Neuvědomují si své 

drobné problémy - pocit sucha v ústech, odkašlávání, chrapot, bolest v oblasti hrtanu 

(graf č. 14) z delšího pracovního hlediska a signály špatné techniky mluvy ignorují. 

Problém řeší až v akutnější fázi (graf č. 18, 19, 20). 

 

Dle odpovědí na otázky 5 a 6 usuzujeme, že pokud je výuka hlasové výchovy nějakým 

způsobem (povinný, povinně volitelný, volitelný předmět) na vysoké škole zařazena, 

studenti přesto nepovažují její časovou dotaci za dostatečnou. Jak už bylo zmíněno 

v kapitole 1 a 4, v České republice chybí ucelený hlasový výcvik budoucích pedagogů 

a také dostatek odborníků – hlasových pedagogů, kteří by se mohli tohoto úkolu ujmout. 

 

Práce hlasového terapeuta je oblastí, která se nyní u nás v České republice dynamicky 

vyvíjí. Není přesně legislativně dané, jaké vzdělání hlasový terapeut má mít. Jeví se, že 

to budou právě speciální pedagogové se zaměřením na klinickou logopedii, kteří se 

budou zaměřovat na hlasovou terapii (obdobně jako zrakový terapeut musí zvládnout 

navazující magisterské studium speciální pedagogiky se zaměřením na oftalmopedii 

s dalším vzděláváním se zaměřením na zrakovou terapii). Jako překážka ve výcviku 

hlasových terapeutů se může zdát složité logopedické vzdělávání, které má široký záběr 

a je finančně a časově velmi náročné. Abychom získali dostatek hlasových terapeutů, 

odborníků ve svém oboru, kteří by se mohli efektivně věnovat hlasové reedukaci 

a edukaci budoucích pedagogů na vysokých školách, ale i současným pedagogů v 

terénu škol základních a středních, je potřeba systém zjednodušit a oddělit profesi 

hlasového terapeuta od profese klinického logopeda. 

 

Dále bylo cílem zjistit, jaké faktory způsobují hlasovou zátěž nejčastěji a jaký je dle 

vlastních zkušeností návod na prevenci hlasových obtíží. Tomu, čemu je kdo 

individuálně vystaven, by více řekl kvalitativní výzkum formou rozhovoru. Začínající 

učitelé jako nejvíce rizikové faktory způsobující hlasovou zátěž (graf č. 21) zmiňují 

zvyšování hlasu, dlouhou dobu mluvení a hlučnou třídu. Je alarmující, že pouze 

3 učitelé zvažují jako původ svých potíží subjektivní příčinu – chybně zvládnutou 

metodiku mluvy. V ideálním případě by byl nasnadě screening učitelů, na kterém by se 

mohl podílet tým hlasových pedagogů. 
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Je pořád potřeba mít na paměti, že kultivace mluvního projevu vede jak k prevenci 

hlasových poruch, tak k ovlivňování mluvy žáků ve školách, kde je učitel řečovým 

vzorem, proto by měl být vždy hodný nápodoby, ať už vědomě nebo nevědomě. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vzbudit zájem pedagogů, začínajících i zkušených, o tuto 

problematiku, motivovat k sebereflexi vlastní techniky hlasu a odpovědět si na otázku, 

jestli to není oblast, v které potřebují získávat více informací. Zároveň tato práce 

předává ucelený pohled na problematiku prevence hlasových poruch. 

 

V první části bakalářské práce je analyzována problematika hlasu jako profesního 

komunikačního prostředku, pozice hlasové výchovy ve vzdělávání budoucích učitelů a 

popsána fyziologická stavba hlasového ústrojí. Dále je pozornost věnována 

terminologii, výskytu, etiologii a klasifikaci poruch hlasu s propojením techniky 

mluveného projevu jako logopedické prevence proti poruchám hlasu. 

 

V druhé části bakalářské práce byl proveden a vyhodnocen kvantitativní výzkum, jehož 

cílem bylo nejenom ověření hypotéz, zjištění přístupu začínajících učitelů k dané 

problematice, ale také vzbuzení zájmu o oblast hlasové výchovy jako možnost prevence 

hlasových poruch. 

 

Cíle bakalářské práce se podařilo naplnit. Bylo zjištěno, že začínající učitelé neprošli 

systematickým hlasovým výcvikem na vysoké škole a že projevují zájem o další 

vzdělávání v této oblasti, i když nepovažují své znalosti za nízké. Dále výzkumné 

šetření potvrdilo nárůst hlasových obtíží již během prvního roku souvislé učitelské 

praxe (vzhledem k zadávání dotazníku již během 5 - ti měsíců). Tento nárůst potvrzuje, 

že necvičený hlas podléhá velkému hlasovému zatížení a dává učitelům signály, že něco 

není v pořádku (pocit sucha v ústech, chrapot, bolest v o oblasti hrtanu apod.) Učitelé 

pak tyto obtíže zpravidla přisuzují mluvení v hlučném prostředí, které vyžaduje 

zvyšování hlasu či možnosti nízké hlasové regenerace během vyučování. Pouze málo 

učitelů si uvědomuje, že může být na vině multifaktoriální příčiny, v kterých často hraje 

roli nesprávná technika mluvy. 

 

Jak již bylo zmíněno v bakalářské práci, oblast hlasové výchovy se v České republice 

dynamicky vyvíjí a nárokuje si čím dál více pozornosti. V souvislosti s tím vzniká 

mnoho kurzů, které nabízejí osvojení správné techniky tvorby hlasu. Je potřeba, aby se 
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nabídka kurzů přesunula na vysoké školy a každý pedagog mohl projít systematickým 

hlasovým výcvikem. V souvislosti s tím je důležité, abychom měli dostatek hlasových 

terapeutů, kteří se budou moct zaměřit především na logopedickou prevenci funkčních 

poruch. Proto by bylo vhodné legislativně zakotvit profesi hlasového pedagoga. Práce 

hlasového pedagoga by byla potřeba jak ve výuce budoucích učitelů na vysokých 

školách, tak v podobě screeningu současných učitelů v našem školství. 

 

Tato práce určitě zcela nevyčerpala celé své spektrum informací a nabízí prostor pro 

další návaznost. Bylo by velmi zajímavé nalézt školu, která se zabývá logopedickou 

prevencí aplikací hlasového programu pro své učitele nebo pro své žáky a zjišťovat 

konkrétní benefity z jejich pohledu. Dále by bylo přínosné porovnat přístupy u nás 

v České republice se zahraničím, kde je již pozice hlasového pedagoga vytvořená. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1: Obr. 1 – kostra hrtanu
8
 

Příloha č. 2: Dotazník 
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 LEJSKA, Mojmír (2003). Poruchy verbální komunikace a foniatrie. Brno: 2003. ISBN 80-7315-038-7. 
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