
 

 

www.hlasohled.cz 

 

3 

Konference 2012 
Řeč hlasu aneb Co všechno můžeme 

poznat o člověku poslechem jeho 
hlasu 

 

Hlas jako zrcadlo osobnosti 

MgA. Ivana Vostárková 

 

Lidský hlas jako projev sebevyjádření patří k základním životním proje-

vům člověka, vypovídá o stavu jeho sebeprožívání a je jím i primárně vy-

voláván. Lidské hlasivky jsou svojí funkcí schopny projevit nejcitlivější 

stavy i proměny naší psychiky. 

Hlas člověka charakterizuje už od jeho narození a stává se jeho bytost-

ným otiskem. (Na světě neexistují dva stejné hlasy.) Už v porodnici mů-

žeme naslouchat rozmanitým hlasovým projevům novorozenců a citlivá 

matka je záhy schopna rozpoznat specifický emotivní hlasový projev 

(pláč) vlastního dítěte mezi ostatními. 

 

Co ovlivňuje tvorbu lidského hlasu? 

Jsou to objektivní faktory - etnikum, historie, kultura, lokalita, dále věk, 

pohlaví, anatomické, fyziologické (důležitou roli sehrává audiofonický 

reflex) a genetické dispozice – obrazně možno říci, „jak je můj nástroj 

konstruován a funkčně uzpůsoben“. Jsou to faktory svým způsobem mě-

řitelné. 

Vedle stojí subjektivní faktory, které můžeme označit jako psycho-

sociální. Tyto faktory jsou tvořeny všemi aspekty, charakterizujícími náš 

sebeobraz, tedy jak sám sebe vnímám, prožívám, jakou mám představu o 

sobě, schopnost sebepozorování, sebeslyšení, jak jsem citlivý a vnímavý 

k sobě a tím i k okolí.  
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Jestli se orientuji převážně na vnější svět a na to, jak chci být vnímán, tj. 

moje sebehodnocení je závislé na vnějším světě, či se orientuji na to, kým 

skutečně jsem, mám schopnost sebereflexe a směřuji k propojování vněj-

šího a vnitřního světa, tedy k pravdivosti. Použijeme-li obraz nástroje, lze 

to vyjádřit, „jak na vlastní nástroj hraji“.  

 

Člověk se rodí do prostředí, které ho formuje i z hlediska sebeidentifika-

ce, včleňování do společnosti a formuje i jeho základní komunikační 

principy. Do 2 let se dítě projevuje zcela spontánně, od 2 let je ovlivňová-

no tím, co se učí. Tyto parametry jsou neměřitelné, možno říci, že je to 

psychofyzické bytí mimo naše vědomí. 

 

Co ovlivňuje naše vnímání hlasu? 

Opět to jsou objektivní parametry, tj. samotný fyziologický mechanizmus 

slyšení a jeho stav, dále také znalost a schopnost označit základní fyzikál-

ní parametry slyšeného projevu (např. Paul Newham označuje 10 kom-

ponentů hlasu pro jeho objektivní hodnocení: hlasitost, výška, témbr, 

rejstřík, dyšnost atd. /více na toto téma ve Sborníku 2011, příspěvek Mgr. 

Zuzany Vlčinské/). 

 Subjektivní hlediska jsou ovlivněna našimi dispozicemi - především mu-

zikalitou, naším hodnotovým systémem, estetickým hodnotícím systé-

mem, schopností analytického slyšení (mezi naším sluchem a hlasem 

existuje příčinná souvislost!), citlivostí a vnímavostí k sobě samému, ke 

svému tělu, osobní zkušeností a dalšími.  

Tato hlediska hrají při vnímání hlasu nezastupitelnou roli: každý z nás 

má zkušenosti s hlasy, působícími na nás s rozmanitými dopady:  
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příjemnými, nepříjemnými, povznášejícími, uklidňujícími, energizující-

mi, zneklidňujícími, unavujícími, ubíjejícími… 

 

Při vnímání hlasu jsme ovlivňováni otiskem podtextu a jeho souvislostmi, 

tedy jak psychika člověka (jeho představa) připraví záměr sdělení a jak 

ho uskuteční. Tato schopnost rozlišit příčiny a jejich důsledky, rozvíjena 

analytickým slyšením, vede k nárůstu zájmu psychiatrů i psychologů o 

souvislosti hlasu a psychiky. 

Myslím si, že člověk hodnotí to, co nějakým způsobem obsáhnul sám. 

Připravené videoukázky nám nabízejí možnost nechat na sebe působit 

hlasové projevy spolu s obrazy osob, které je vytvářejí. 

Lidské hlasy nás obklopují a ovlivňují neustále - v rodině, ve škole, 

v práci, v médiích, a silně ovlivňují kulturu mezilidských vztahů. 

Pokusme se podělit o svoje zážitky navzájem. 
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Hlas jako prostředek mezilidské komunikace, vývoj lidského 

hlasu, hlasová typologie 

MUDr. Jitka Vydrová 

 

Základní principy tvoření hlasu 

Tvoření hlasu je závislé nejen na kvalitě tkání hrtanu a hlasivek, ale i na 

zdraví rezonančních prostor lidského těla. Zároveň souvisí se způsobem 

dýchání a psychickým a emočním stavem člověka. 

Tvoření lidského hlasu stojí na několika základních „pilířích“. Prvním 

z nich je správně vedený nádech a výdech koordinovaný pomocí bránič-

ního svalu. Druhým je schopnost rozkmitání sliznice hlasivek proudem 

vydechovaného vzduchu. Třetím „pilířem“ je zesílení a zabarvení základ-

ní frekvence hlasu v rezonančních prostorách lidského těla.  

Rezonančními prostorami se rozumí: prostor pod hlasivkami - průdušni-

ce, prostor nad hlasivkami - hrtan, hltan, nosohltan, dutina ústní a duti-

na nosní (na obrázku). Tato část rezonančních 

dutin bývá někdy označována termínem „násadní 

trubice”.   

Pro nosnost hlasu a jeho umístění v takzvané hla-

vové rezonanci mají důležitou úlohu i vzduchem 

vyplněné vedlejší nosní dutiny. Posledním „pilí-

řem“ tvoření hlasu je koordinace celého vokální-

ho traktu centrální nervovou soustavou. Součástí 

činnosti centrální nervové soustavy není jen nastavení motorických ner-

vových vláken a zajištění pohybových funkcí. K plynulé a bezchybné ko-

ordinaci složitých funkcí tvoření hlasu přispívá i dobrá emocionální a 

psychická kondice nervové soustavy člověka. 
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Dýchání a dechová opora 

Pro zdravé tvoření hlasu má zvláštní význam způsob dýchání, zejména 

způsob nádechu. 

Dýchací  systém se skládá z orgánu, který umožňuje výměnu dýchacích 

plynů (plíce) a z pumpy, která plíce ventiluje. Tato pumpa je tvořena dý-

chacími svaly hrudní stěny (mezižeberní svaly) a bránicí. Dýchací svaly 

zvětšují a zmenšují objem hrudní dutiny. Největší část změny objemu 

hrudníku je tvořena pohybem bráničního svalu.  

Bránice se upíná v obvodu dna nitrohrudní dutiny a při svém stahu se 

pohybuje směrem dolů jako píst. 

 Pohyb bránice reflexně spíná 

přední břišní svaly a svaly zádo-

vé. Tato koordinace svalových 

skupin se nazývá brániční opora 

(appoggio). 

Svrchní (hrudní) nádech je pře-

vážně vedený pomocí meziže-

berních dýchacích svalů. Pro 

tvoření hlasu je nevhodný. Při 

svrchním nádechu se nadzdvihu-

jí ramena a zvedá se hrudník. Výdech, který následuje po svrchním vde-

chu nelze plynule ovládat. Pokud se snažíme vést výdech po svrchním ná-

dechu při fonaci, neobejde se bez výrazného tlaku proti fonujícím hlasiv-

kám. Mezižeberní  svaly nemohou sloužit jako dechová opora. 

Stejně tak nevhodný je tzv. nádech břišní. Nádech do břicha je zjednodu-

šené vysvětlení, které používá řada hlasových pedagogů. Chtějí tím říci, 

že nádech má být veden pomocí bráničního svalu. Pokud je však pokyn 

nesprávně pochopen a  nádech je veden jen tlakem na bránici směrem do 

dutiny břišní, prudce se stlačí bránice a vyklene břicho.  
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Ani v takovém případě se nepodaří zapojit svaly, které slouží jako decho-

vá opora a správně koordinovat výdech. I v tomto případě si výdech vynu-

tí nepřípustný tlak v oblasti hrtanu. 

 

Co je to brániční (dechová) opora  

Dechová opora je termín, který se používá běžně v edukaci mluvního a 

zpěvního hlasu. Původně pochází z pěvecké terminologie a  výuky klasic-

kého zpěvu, kde se užívá italský termín appoggio = podpora.  

Dechová opora znamená kontrolu nad vydechovaným vzduchem a sou-

hru mezi svalovými skupinami. Nádech je veden  pomocí bráničního sva-

lu po celé jeho ploše. Při nádechu se viditelně rozevírá spodní část hrud-

níku, je cítit mírný tlak v oblasti  volných žeber, která jsou bránicí tlačena 

do rozevřeného postavení.  

Dechová opora je koordinace mezi bránicí a  břišními  a zádovými svaly - 

předním břišním svalem, který se napíná mezi kostí stydkou a dolním 

okrajem kosti hrudní a dále zevními a vnitřními šikmými svaly (na prv-

ním obrázku). Kromě těchto břišních svalů, které zajišťují břišní lis, se na 

 dechové opoře účastní svaly zádové a bederní (na druhém obrázku).  
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Brániční typ nádechu a zapojení dechové opory umožní krátce zadržet 

dech a pomalu, volně vydechovat vzduch, aniž by byl vyvíjen sebemenší 

tlak na oblast hrtanu a hlasivek. Dechová opora  umožňuje koordinovat 

výdech, drží bránici nízko a rozevírá volná žebra. 

 

Bránice a její funkce 

Kromě výše popsané ventilační funkce má bránice ještě funkce další.  

Má významnou funkci posturální. Bránice je nejvýznamnější horizontální 

rovinou lidského těla a spoluúčastní se na stabilizaci trupu.  

Dále se účastní na funkci trávicího systému. Horizontální postavení brá-

nice je nezbytné pro kvalitní uzávěr dolního jícnového svěrače. Naopak 

šikmé postavení bránice otevírá dolní jícnový svěrač a tím přispívá ke 

vzniku refluxní choroby jícnu (proniknutí obsahu žaludku – části natrá-

vené potravy a žaludečních šťáv – do jícnu). Refluxní choroba jícnu je 

jednou z nejzávažnějších příčin poruch hlasu. Bránice se také účastní na 

funkci vylučovacího systému a jako nejvýznamnější horizontální rovina 

umožňuje i správné, horizontální postavení dna pánevního. 

 

Pohyb hlasivek 

Hlasivky jsou uloženy v oblasti hrtanu. Pokud na krku nahmatáme chru-

pavku štítnou (u mužů prominuje jako „ohryzek“), tak hlasivky jsou 

umístěné přibližně uprostřed této chrupavku. Při fonaci se pohybují po-

mocí drobných hlasivkových kloubů směrem k sobě a po celé délce své 

blanité části se dotýkají. Hlas je tvořen rozkmitáním slizničního krytu 

hlasivek. Kmitání hlasivek má zásadní vliv na kvalitu hlasu. 

 

Zesílení hlasu v rezonančních dutinách 

Základní frekvence lidského hlasu vzniká rozkmitáním sliznice hlasivek. 

Takto vzniklý zvuk se zesílí a „zabarví“ v tzv. rezonančních prostorách  
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lidského těla. Zvuky jsou směsí tónu základního a vyšších tónů harmo-

nických (alikvótních). Alikvótní tóny vznikají rezonováním materiálů ko-

lem zdroje základního tónu. Množství alikvótních tónů vytváří zvláštní 

kvalitu zvuku, kterému říkáme barva. 

Barva a síla lidského hlasu závisí na velikosti a kvalitě slizniční výstelky 

rezonančních prostor. Barvu hlasu rovněž významným způsobem určuje 

anatomické uspořádání hrtanu. Lidé s trubicovitým tvarem příklopky hr-

tanové mají vždy hlas „tmavší“, lidé s horizontálně postavenou příklop-

kou hrtanovou s plošším tvarem mají hlasy „světlejší“. 

Někdy bývá nápadná souvislost fyziognomie člověka a typem hlasu. Vyšší 

lidé s delším krkem mívají hlasy nižší a tmavší. Lidé menší postavy 

s krátkým krkem mívají hlasy vyšší a světlejší. Spíše než na velikosti po-

stavy však záleží na délce krku. 

 

Kategorie lidského hlasu 

Základními kategoriemi lidského hlasu jsou: 

- výška (je dána délkou hlasivek, schopností natažení hlasivkového svalu 

 a schopností kmitání sliznice hlasivek) 

- síla (je dána velikostí hlasivkového svalu a velikostí rezonančních 

prostor lidského těla) 

- barva (je dána velikostí a tvarem rezonančních prostor a kvalitou 

slizniční výstelky těchto prostor) 

- kvalita (je dána příměsí neharmonických zvuků v hlase) 

- pružnost (je schopnost rychle měnit napětí hlasivek) 
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Hlasová typologie 

Lidské hlasy dělíme podle pohlaví na hlasy ženské a mužské. Hlasy mů-

žeme dělit rovněž podle věku, na hlasy dětské, dospělé a hlasy starých li-

dí. 

 

ženské hlasy délka hlasivek/mm rozsah hlasu 

soprán 13-16 a-c3 

mezzosoprán 17 g-g2 

alt 17-18 e-e2 

 

mužské hlasy délka hlasivek/mm rozsah hlasu 

tenor 17-20 H-c2 

baryton 20-22 G-g1 

bas 22-25 E-e1 

 

Rozsah lidského hlasu je dán délkou hlasivek, schopností natažení hla-

sivkového svalu a schopností kmitání sliznice hlasivek. Čím vyšší zvuk, 

tím větší počet kmitů za sekundu. Kvalitní slizniční kryt hlasivek zaručuje 

kvalitní zvuk hlasu. Každá i drobná jizva na hlasivkách vede k poruše 

pravidelnosti kmitání hlasivek a ke zhoršení kvality hlasu. Poruchu kmi-

tání hlasivek můžeme vnímat jako chraptivou příměs v hlase. Poruchu 

dovírání hlasivek při fonaci vnímáme jako dyšnou příměs v hlase. 
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Na obrázku jsou druhy hlasů: horní řada - soprán, mezzosoprán, alt., 

dolní řada - tenor, baryton, bas. Čím delší hlasivka, tím hlubší je hlas. 

Barva hlasu závisí na tvaru a slizniční výstelce rezonančních dutin. Barvu 

hlasu významně ovlivňuje tvar příklopky hrtanové. 

 

Jak zlepšit znělost hlasu 

Znělost lidského hlasu, jak mluvního, tak zpěvního, lze zlepšit nastave-

ním rezonančních prostor. Níže postavený hrtan, napřímení krční páte-

ře, postavení brady mírně dolů, jazyk pocitově vysunutý dopředu umož-

ňuje výraznější znělost hlasu. Pro zpěvní hlas a klasický styl je nezbytné 

rovněž dosáhnout postavení měkkého patra směrem nahoru a dozadu. 

Takové nastavení vokálního traktu umožní dosáhnout tzv. „operní for-

mant“. Lidský hlas se stane tak nosný, že bez mikrofonu jasně zní nad 

zvukem orchestru. Lidský hlas je nejdokonalejší hudební nástroj. Různo-

tvarost rezonančních prostor dává hlasu  velkou variabilitu v barevnosti. 

Rezonanční prostory jednotlivých lidí se liší velikostí, tvarem a slizniční 

výstelkou. 
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Vývoj lidského hlasu 

Během lidského života se mění a vyvíjí i hlas. Novorozenec má hlasivky 

délky 3-4mm, pláče kolem frekvence 440Hz což odpovídá tónu a1. Během 

několika málo týdnu se vlivem zvuků, které dítě obklopují, rozšiřuje hla-

sový rozsah o několik dalších tónů, dítě začíná broukat a i pláč již není 

jen monotónní jako v prvních dnech života.  

V předškolním období hlas průměrného dítěte obsahuje 6-8 tónů 

v jednočárkované oktávě. Je chybou volit pro předškolní děti písničky, 

které přesahují rozsah 6 tónů. Většina dětí není schopna větší rozsah ob-

sáhnout a nedokáží více tónů diferencovat a fixovat sluchem. Obecně vět-

šina dětských pedagogů doporučuje zpívat s malými dětmi jednoduché 

písně v tónině D,d.  

 

Mutační přeměna hlasu 

Mutace u dívek začíná v období, které se nazývá pubarche. Je to období 

přibližně kolem  9. - 10. roku života, kdy začíná narůstat ochlupení. Mu-

tace souvisí s tělesným růstem a růstem krčních chrupavek. Hlasivka se 

prodlužuje z původních 8mm u dítěte na 13-17mm, což je velikost hlasivek 

dospělé ženy podle hlasového typu. Mutace končí krátce po dovršení pra-

videlného menstruačního cyklu s ukončením růstové akcelerace. 

Mutace u chlapců začíná v období pubarche obvykle mezi 13. a 14. rokem 

života. U chlapců bývá růstová akcelerace nápadnější, zejména zvětšení 

chrupavky štítné (ohryzek) je velmi výrazné.  Hlasivky chlapců se prodlu-

žují z původních 8mm u dítěte na 17- 25mm, což je velikost hlasivek do-

spělého muže podle hlasového typu. Mutační přeměna hlasu chlapců do-

znívá kolem 18. roku života.  

Přeskakování hlasu v období růstové akcelerace souvisí se složitější ko-

ordinací mezi centry v mozku a nastavením svalových skupin hrtanu.  
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Nějakou dobu trvá, než se „usadí“ zpětnovazebné mechanismy reakce na 

nový, hlubší hlas. 

Pro mutační přeměnu hlasu je charakteristické, že hlas je zastřený, zvý-

šeně unavitelný, získá nápadné přechody mezi rejstříky, ztratí nosnost.  

 

                      

 

Obrázky znázorňují hlasivky v období mutace. Hlas ztrácí nosnost, stává 

se mírně zastřený, objevují se akusticky nepříjemné přechody mezi 

rejstříky. Hlasivky v této době rostou, u žen se zvětší cca o jednu třetinu, 

u mužů zdvojnásobí svou velikost. V období mutační přeměny jsou hla-

sivky často nestejně dlouhé. 

 

Hlas starých lidí 

Ve stáří se může kvalita hlasu zhoršovat. Souvisí to s atrofií hlasivkového 

svalu. Sval přestává být pružný a při fonaci vzniká nedomykavost, tzv. 

vřetenovitá štěrbina. Hlas je málo znělý. Rovněž slizniční výstelka rezo-

nančních prostor ztrácí elasticitu, a proto hlas může ztrácet pohlavní 

specificitu. Obecně lze říci, že lidé, kteří svůj hlas používají správným či 

profesionálním způsobem si zachovají kvalitní hlas do velmi vysokého 

věku. Lidé, kteří mluví málo, kvalitu hlasu často ztratí. 
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Onemocnění vokálního traktu 

 

Tak jako u onemocnění ostatních orgánů 

lidského těla, tak i poruchy hlasu dělíme na 

poruchy organické a funkční. Pro organické 

poruchy je charakteristické, že porušený je 

konkrétní orgán, tedy hlasivka (zánět, uzlík, 

obrna a další). Funkční poruchy jsou typické 

tím, že samotný orgán, tedy hlasivka, posti-

žena není. Je postižena její funkce na základě neurogenních, psychogen-

ních či emocionálních potíží. Na obrázku jsou hlasové uzlíky, které vzni-

kají jako nerovnosti v místě největšího rozkmitu hlasivek. Podstatou 

vzniku hlasového uzlíku je poranění hlasivky a drobné krvácení, které se 

nevstřebá, nezahojí - obvykle proto, že postižený nedodrží hlasový klid. K 

zahojení drobného krvácení postačí týden hlasového klidu. 

 

 

Přehled organických a funkčních poruch: 

Organické poruchy 

1. záněty (infekční, neinfekční) 

2. degenerativní onemocnění (chronické poškození) 

3. nádory (nezhoubné, zhoubné) 

4. úrazy (akutní poškození tkání) 

Funkční poruchy 

1. hyperkinetické 

2. spasmodické 

3. psychogenní 
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Více informací: kniha MUDr. Jitka Vydrová „Rady ke zpívání aneb 

Co může zpěvákům poradit odborný lékař“. 

Hlasové a sluchové centru Praha, www.hlasovecentrum.cz 
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Co všechno poznáme z hlasu? Psychoakustický pohled na 

vlastnosti hlasu 

RNDr. Marek Frič 

 

Co víme o hlase a jeho poslechu? Které vlastnosti jsme schopni bezpečně 

zjistit z hlasu a které ne? Na základě čeho? Které projevy jsou více řečové 

a které zejména hlasové? V prezentaci budou shrnuty zásadní poznatky o 

percipovaných vlastnostech hlasu a budou předvedeny některé poslecho-

vé testy a jejich výsledky, respektive způsob výzkumu hlasu ve Výzkum-

ném centru hudební akustiky na HAMU.  

Hodnocení hlasu - příklad 

Poslech: Popište hlasový projev neznámého člověka! Co v dané ukázce 

slyšíte?  

Samotné hodnocení hlasu (mluvené řeči) nezávisí až tak na vlastnostech 

zvuku, ale především na vlastnostech hodnotícího a jeho momentálního 

stavu (kontextu předchozích událostí a fyzického a mentálního stavu).  

Každý slyšící člověk je od malička trénovaný poslouchat a vyhodnocovat 

řeč jako součást mezilidské komunikace, a proto se dá očekávat, že obec-

ně bude i neškolený posluchač v hodnocení řeči více trénovaný než na-

příklad v poslechu kvality houslí. Běžný posluchač si z řečového projevu 

kromě lexikální výpovědi všimne základních vlastností mluvčího jako po-

hlaví, věku, případně přítomnosti nějaké výrazné abnormality. 

Zkušenější hodnotitelé soustředí svou pozornost na jimi dominantně 

zpracovávané informace, např. ne-kvalita (resp. patologie) hlasu u foni-

atrů (chrapot, dyšnost, spasticita) a hlasových terapeutů, problémy vý-

slovnosti (artikulace) a plynulosti řeči (balbuties, tumultus) u logopedů, 

rezonanční a technické vlastnosti hlasu hodnocené zejména hlasovými  
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pedagogy zpěvu, nebo také prozodicko-artikulační vlastností spíše domi-

nující při hodnocení „umělecké řeči“.  

Tedy na základě způsobu hodnocení bude pravděpodobně možné konsta-

tovat, že někteří odborníci jsou spíše zaměřeni na vlastnosti řeči a někte-

ří na vlastnosti hlasu. Zjevné ale je, že odlišit od sebe jenom čistě hlasové 

a čistě řečové vlastnosti není jednoznačně možné. 

Úplně jiná situace nastane, když se změní kontext hodnocení, například 

bude-li posluchač porovnávat vícero hlasových projevů, anebo jeho hod-

nocení bude odborně vedeno. 

V takovém případě i méně trénovaný hodnotitel bude schopen zacílit 

svou pozornost na rozdíly mezi projevy (to je princip porovnávacích po-

slechových testů) nebo odpovídat na konkrétní dotazy vedeného posle-

chového testu. Samozřejmě, může nastat i problém, že například rozdíl 

mezi hlasy slyší, ale nedokáže je popsat, anebo nebude znát přesné odpo-

vědi na konkrétní hodnocené vlastnosti - nemusí znát ani odbornou ter-

minologii. 

Zkušenější hodnotitelé nebudou mít problém nazvat sledované rozdíly, 

ale pokud jsou z různých odborných oblastí, pravděpodobně pojmenují 

stejné vlastnosti jinými slovy, nebo naopak budou používat podobná po-

jmenování pro různé percipované vlastnosti. Jinými slovy, často se ne-

shodnou nad vysvětlením použitých pojmů a jejich samotných hodnoce-

ní. 

Uvedený problém vyplývá z nejednotnosti používaných terminologických 

slovníků, které se v této oblasti dosti těžko tvoří, protože předávaní zku-

šeností při hodnocení hlasu se v zásadě děje ústním podáním ve spojení 

s konkrétními zvuky. Je velmi těžké tyto poslechové vjemy vysvětlit slov-

ně (do učebnic) tak, aby si čitatel udělal dostatečně přesnou představu. 

V tomto případě platí: „Lepší jednou slyšet než stokrát číst!“.  
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Je to velmi podobné jako například učení se nových jazyků a nové řeči 

výhradně z knih. 

Řeč hlasu. Co je řeč a co je hlas? 

Lidský hlas, sluch a řeč jsou neoddělitelnými složkami mezilidské komu-

nikace. Svou komplikovaností a různorodostí vyčleňují lidský druh na 

přední místo mezi živočichy (na rozdíl od nichž vyvinul i druhou signální 

soustavu).  

Je těžké určit, kde končí řeč – řečový projev, a která složka komunikace 

je již jenom hlasová. Pokud si ale chceme udělat zjednodušenou předsta-

vu, které informace řečového projevu souvisí s hlasem, stačí se (se zavře-

nýma očima) zaposlouchat do neznámé cizí řeči (tedy odděleni od lexi-

kálního významu promluvy). Po chvíli se zvýrazní některé vlastnosti, na 

jejichž identifikaci nepotřebujeme ovládat cizí jazyk. Začneme primárně 

rozeznávat pohlaví mluvčího, začneme si představovat i jiné fyzické črty, 

jako věk, velikost a samozřejmě si všimneme suprasegmentální – prozo-

dické vlastnosti (tempo-rytmus, dikce a přízvuk) a na jejich podkladě bu-

deme odhadovat emoční složku řečového sdělení, mentální a psychické 

rozpoložení řečníka. Uvedené vlastnosti je možno sumárně nazvat para-

lingvistickou (resp. suprasegmentální) složkou řeči.  

 

Poslech: Budou prezentovány nahrávky čteného textu z: 1) neznámých 

jazyků (mimo-evropských); 2) částečně známých jazyků (evropských – 

neslovanských); 3) blízkých jazyků (slovanských). Úkolem posluchače 

bude ohodnotit co slyší, jestli se změní popisované vlastnosti na základě 

toho, jestli jazyk zná nebo nezná. Soustředění bude vedeno na schopnost 

odhadnout o jaký typ textu a emoce se jedná. 

Předpokládaný výsledek testu: U neznámých jazyků budou posluchači 

pravděpodobně nejlépe schopni určit pohlaví, věk (nebo fyzický stav)  
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mluvčího a na základě tempa jenom nejasně odhadovat emoci (resp. typ 

textu) – pravděpodobně jej globálně označí jako neutrální. U částečně 

známých jazyků se dále zaměří i na obsah výpovědi (lingvistickou - lexi-

kální složku), u známých jazyků bude lexikální složka dominovat – bude 

jasný text výpovědi a posluchač začne vyhodnocovat i emoci sdělení – je-

ho vhodnost vzhledem k výpovědi. 

Vysvětlení: Na základě uvedeného je možné více přiblížit rozdíl mezi ře-

čovými a hlasovými vlastnostmi. Lingvistické lexikální (text výpovědi) a 

morfologické (gramaticko-syntaktické) vlastnosti vyžadují na jejich roz-

šifrování znalost konkrétního jazyka. Foneticko-fonologické (např. způ-

sob artikulace a typ fonace) už nevyžadují poznat jazyk důkladně a para-

lingvistické vlastnosti (jako tempo-rytmus, přízvuk, intonace a dynami-

ka) je možné dobře detekovat i u neznámého jazyka. U fonetických a pa-

ralingvistických vlastností sice dokážeme popsat vnímané vlastnosti, ale 

bez dostatečné znalosti „norem“ příslušného jazyka je nemusíme správně 

dešifrovat. Například pravděpodobně po zaposlouchání zjistíme odlišný 

způsob artikulace, ale nebudeme moct jednoznačně říct, jestli byly kon-

krétní hlásky vysloveny správně vzhledem k normě daného jazyka. Tem-

po-rytmicko-melodickou složku asi identifikujeme jednodušeji, dokáže-

me ale přesně odhadnout, čemu konkrétní melodický průběh v daném 

jazyku odpovídá (otázka, oznamovací věta nebo konkrétní  typ emoce)? 

 

Co je tedy řeč a co hlas? 

Z různých definicí propojených pojmů jazyk – řeč – hlas je možno vy-

jmout zásadní vlastnosti: 

Jazyk je socio-kulturně definovaný systém znaků a symbolů a k nim při-

razených významů, používaných v komunikaci.  
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Řeč je konkrétní projev v daném jazyce (tedy využívající konkrétní sadů 

znaků a symbolů a jim přiřazené významy), řečový projev může být akus-

tický (mluvená řeč), písemný (psaný text) nebo vizuální (znaková řeč 

neslyšících). 

Hlas je součást zvukového projevu mluvené řeči v širším slova smyslu, 

v užším je to zvuk vytvářený na podkladě kmitání hlasivek a následné 

transformaci zvuku ve vokálním traktu (tedy jenom znělé hlásky).  

Psychoakustika 

Z uvedeného hlediska je tedy možné uzavřít, že mluvená řeč i hlas jsou 

zvukové signály, proto je vhodné používat na jejich hodnocení přístupy 

psychoakustiky. Psychoakustika je obor akustiky, který zkoumá působení 

zvukových dějů v psychické oblasti a studuje všechny psychologické in-

terakce mezi lidmi a světem zvuků. Protože řeč i hlas obsahují velké 

množství znaků a jim přirazených významů, je vhodné pro řešení jejich 

vztahů, podobně jako v psychoakustice, použít schéma akustické typolo-

gie. Toto schéma obsahuje prostor zdrojů (zvuku), prostor zvuků jako ta-

kových a prostor vjemů [1]. Z hlediska řeči a hlasu bude zdrojem lidské 

tělo (především hrtan, vokální trakt, artikulační orgány a celá dechová 

soustava), zvuk nese hlasovou a řečovou informaci a vjemy jsou rozpo-

znávané symboly a znaky. Celkový význam všech symbolů je však výrazně 

ovlivněn kontextem událostí a je vyhodnocován mozkem. 

V tomto příspěvku není možné vyřešit takto komplikovaný systém, ale je 

možné přiblížit jeho jednotlivé součásti: 

Zdrojem zvuku jsou části lidského těla, především hlasivky (primární 

zdroj kmitání) a vokální trakt (soustava rezonančních prostor, ovládaná 

artikulátory), přidruženy jsou dechová soustava pod hlasivkami jako  

zdroj tlaku a proudu vzduchu a nakonec samotná ústa a nos jako otvory, 

kterými vychází výsledný hlas jako zvuk. 
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Ze zjednodušeného pohledu: zvuk mluvené řeči je výrazně časově nesta-

bilní (podstata členění řeči na hlásky). Samotné stabilnější segmenty lze 

zvukově rozdělit na složky periodické (tónového charakteru, na podkladě 

kmitání zejména hlasivek) a složky neperiodické (šum, vzniká zejména 

při turbulentním proudění vzduchu na úžinách - jak na nedovřených hla-

sivkách, tak na jiných zúženích ve vokálním traktu, což je podstata tvoře-

ní většiny souhlásek). Obě složky pak vytváří spektrální (frekvenční) ob-

raz s „rezonančními“ maximy – formanty.  Tyto zvýrazněné oblasti spekt-

ra odpovídají „rezonancím“ jednotlivých dutin (a jejich skupin) ve vokál-

ním traktu.[2] 

Vjemy na základě zvukového signálu jsou nejvíc komplikovanou částí po-

pisovaného schématu. Pro zjednodušení raději uvažujme o vlastnostech 

rozpoznaných ve zvukovém signálu. Při řeči je pravděpodobně nejvý-

znamnější detekce a rozpoznání jednotlivých segmentů – hlásek. Uvede-

ný jev pravděpodobně souvisí s detekcí lokální změny signálu.  

Ve zvukově stabilních segmentech rozpoznáme základní vlastnosti zvuků 

– výšku, hlasitost, délku a nakonec barvu. Výška zvuku bude na úrovni 

lidského těla coby zdroje zvuku dána zejména frekvencí kmitání hlasivek, 

ve zvuku se projevující jako základní frekvence F0 uváděna v Hz. Hlasi-

tost bude dána zejména hladinou akustického tlaku (SPL[dB]) ale i spek-

trálním složením. Na zdrojové úrovni bude hlasitost ovlivněna hlavně 

amplitudou kmitů hlasivek a rychlostí jejich uzavírání, pak zesílením ve 

vokálním traktu a následně otevřením úst.  

Barva zvuku je dána zejména spektrálním složením (počet harmonických 

složek, jejich vzájemný poměr a poměr k šumu), které je ovlivněno jak 

způsobem kmitání hlasivek, tak modulací ve vokálním traktu. 

Vlastnosti zvuku nad skupinami segmentů se nazývají suprasegmentální 

a obsahují detekci změny výšky – melodii, změny hlasitosti – dynamiku a 

s  časovou délkou segmentů související tempo-rytmus. Uvedené vlastnosti  
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jsou společně také označovány jako prozodické vlastnosti. Samotná změ-

na barvy jednotlivých segmentů prozatím nemá pojmenování, ale je zá-

sadní pro detekci jednotlivých segmentů a z hlediska produkce řeči sou-

visí zejména s artikulací jednotlivých hlásek. 

Z jiného pohledu na schéma akustické typologie s ohledem na tvorbu hla-

su můžeme nahradit prostor zdrojů za příčiny vzniku hlasu, tedy zejména 

fyziologické aspekty jedince, který hlas vytváří, ale také všechny ostatní 

(psychické a kontextuální) vlastnosti. Výsledkem je konkrétní zvuk, jehož 

parametrizace stále zůstává problémem akustiky. Vjemy pak můžeme 

sloučit i s obecnými pocity a dojmy posluchače, které u něho daný zvuk 

vyvolá. Ty jsou však dále ovlivněny jeho fyzickým a psychickým stavem a 

samozřejmě kontextem událostí. 

 

Hlasové pole 

Pokud se podíváme jenom na základní dva parametry zvuku (základní 

frekvenci na ose x a hladinu akustického tlaku na ose y) jako zjednoduše-

né ekvivalenty výšky a hlasitosti, získáme zobrazení zvukového pole; při 

aplikaci na řečové projevy – hlasové pole.  

 

                

 



 

 

www.hlasohled.cz 
 

8 

Konference 2012 
Řeč hlasu aneb Co všechno můžeme 

poznat o člověku poslechem jeho 
hlasu 

 

Na obrázcích je zobrazení habituálních hlasových polí (při čtení stan-

dardního textu) - muži (modře) vs. ženy (červeně). Rozdíl průměrné, mi-

nimální a maximální výšky mezí pohlavími byl 9,8; 10,7; resp. 9,4 půltónů 

(což odpovídá velké sextě). Dynamické vlastnosti jsou velmi podobné me-

zi muži i ženami, rozdíl se však ukáže v oblastech výšky hlasu, kde jsou 

schopni hlas tvořit i muži i ženy. Ženy tvoří v této oblasti hlas podstatně 

tišeji.  

 

Identifikace pohlaví  

Odlišnost mezi dospělým mužským a ženským hlasem spočívá v rozdílech 

ve zdroji zvuku, tedy v rozdílné stavbě vokálního aparátu. Muži mají 

obecně delší a mohutnější hlasivky, větší hrtan a také většinu rezonanč-

ních prostorů. Díky tomu hlasivky mužů přirozeně kmitají v hlubší polo-

ze (zvuk má nižší F0) a větší rezonanční prostory mají za následek obecně 

hlubší rezonance (ve zvuku formantové frekvence), což je spojeno 

s tmavší barvou hlasu. Ženský hlas je charakterizovaný odlišným kmitá-

ním hlasivek (kvůli menším hlasivkám a jinému tvaru hrtanu), projevují-

cím se kratší dobou uzávěru hlasivek, pozvolnějším otevíráním a zavírá-

ním hlasivek a velmi často neúplným uzávěrem glottis v zadní části hlasi-

vek, což má za následek více šumu ve zvuku a percepce větší dyšnosti. 

(např.: [3]) 

 

Poslech: Pro hodnocení identifikace pohlaví dle hlasu jsou připraveny 

poslechové ukázky vystřižených vokálů „a“ (250 ms) se stejnou výškou 

(malé a -220 Hz, typickou pro ženský hlas) a vyrovnanou hladinou akus-

tického tlaku. Úkolem je rozdělit nahrávky dle předpokládaného pohlaví, 

možnosti M – mužský, I – indiferentní, F – ženský, ??? – nevím. 
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Předpokládaný výsledek: Dokud se v nahrávkách neukáže typický ženský 

hlas hodnocení nemusí být jednoznačně mužské (indiferentní), až pak 

budou jednoznačněji určeny ženské hlasy. 

U uvedených nahrávek je možné si všimnout, že jednotlivé vokály se od 

sebe odlišují zejména barvou, v některých nahrávkách, které nemají sta-

bilní výšku a hlasitost je možné rozlišit i mikroprozodickou strukturu, 

což podstatně zlepšuje schopnost identifikovat pohlaví. Uvedená vlast-

nost naznačuje, že změny výšky a hlasitosti jsou důležitými faktory pro 

identifikaci mluvčího a naznačují změnu výšky i hlasitosti jako kontextu-

ální vlastnost. 

 

Barva hlasu 

Co je barva zvuku nebo hlasu? Tato otázka je těžká, protože barva zvuku 

patří do poslední části schématu klasifikace zvuků – do prostoru vjemů. 

Proto na její správné zodpovězení by bylo nutno pochopit, jak vjem barvy 

vyhodnocuje mozek, a tedy jestli vůbec vjemy zvuku vyhodnocuje mozek 

nějak obecně - společně pro všechny? 

Pro zjednodušení je tedy vhodné se podívat na některé definice barvy 

zvuku. Akustická nomenklatura definuje barvu zvuku (týká se stacionár-

ních zvuků) jako tu vlastnost, na základě které je možné odlišit dva zvuky 

se stejnou výškou, hlasitostí a délkou[4]. Jinými slovy je to doplňková 

vlastnost k výšce, hlasitosti a délce. Již na základě uvedeného příkladu 

pro hodnocení pohlaví bylo zjevné, že když zvuky měli velmi podobnou 

výšku a vyrovnanou hladinu akustického tlaku, zvýraznily se rozdíly zvu-

ků právě v odlišné barvě. 

Naproti akustické definici stojí „obecné“ vnímání barvy zvuku, resp. de-

finice používané v hlasové pedagogice. Obecně se za barvu zvuku (hudeb-

ního nástroje nebo hlasu konkrétního jedince) považuje vlastnost,  
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která je podobná (společná) pro skupinu tónů různé výšky, resp. nějaké-

ho tónového a dynamického rozsahu (např.: [5]). Tato definice je však 

velmi podobná definici hlasových (nebo i varhanních) rejstříků – jakožto 

skupiny tónů se stejnou barvou odlišitelné od jiné skupiny tónů – jiného 

rejstříku [6]. Uvedené definice působí rozporuplně, protože jedna se dívá 

na rozdíly a druhá se dívá na společné vlastnosti. Z vědeckého hlediska 

jsou však doplňkovými.  

Akustická definice vlastně říká, že barva zvuku je jenom souhrnné po-

jmenování pro celou řadu poslechově detekovatelných vlastností při po-

rovnávání zvuků. Obecná definice pak může pracovat s konkrétní per-

cepční vlastností a sledovat jak se mění při různých tónech. 

 

Pokus: Vzpomeňte si na některý z předešlých poslechů a sami určete, 

jestli je pro vás jednodušší dostatečně výstižně pojmenovat a popsat bar-

vu hlasu jednoho člověka (jednoho zvuku) nebo popsat rozdíly vůči jiným 

zvukům? 

 

Hlasové rejstříky 

Poslech: Kategorizujte vystřižené segmenty z nahrávky stupnic klasické 

zpěvačky do hlasových rejstříků. Porovnáme způsob hodnocení bez kon-

textu výšky (tedy v náhodném pořadí) a konečné vyhodnocení zatřídě-

ných rejstříků s hodnocením v případě kontextu (postupným zvyšováním 

výšky hlasu). 

 

Předpokládaný výsledek: Bezkontextové vyhodnocení pravděpodobně 

ukáže, jak těžké je zvolit příslušné rejstříky bez návaznosti na blízké tóny, 

tedy když jsme odkázaní hodnotit jenom barvu a ne změnu barvy v řadě 

tónů.  
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Problematika hlasových rejstříků je velmi komplikovaná, protože i sa-

motné definice jsou výrazně závislé na úhlu pohledu. Definice hlasových 

rejstříků se shodují v tom, že rejstříky jsou skupiny tónů (rozsahu výšky a 

hlasitosti) odlišné od jiné skupiny tónů (jiného rejstříku). Neshodují se 

ale v tom, na základě čeho je odlišujeme. Fyziologické a akustické studie 

spíše rozlišují rejstříky na základě způsobu kmitání hlasivek (mechaniz-

my kmitání) [7], nebo akustických parametrů, jiný (vokologicko – peda-

gogický) pohled se opírá o změnu barvy hlasu mezi rejstříky (percepční 

regiony) [8].  

Dle výše uvedeného je ale způsob kmitání hlasivek vlastnost zdroje zvu-

ku, akustické parametry se týkají jednoznačně zvuků, a změna barvy je 

výlučně vjemovou záležitostí (tedy percepce rejstříků). Psychoakustické 

studie hlasových rejstříku by tedy měly studovat zvlášť vjemy a k nim při-

řazovat vlastností zvuků. Zvlášť je nutné propojovat vlastnosti zvuků v 

závislosti zvuků na zdroji (což je u hlasu v zásadě jak kmitání hlasivek, 

tak nastavení vokálního traktu). 

 

Jak tedy popisovat barvu? 

Zvukové studio a Výzkumné cent-

rum hudební akustiky HAMU se 

dlouhodobě věnuje výzkumu po-

pisu barvy hudebních zvuků. 

V publikaci [9] je popsán výzkum 

popisu barvy hudebních zvuků,  

kde bylo u 120 hudebníků shro-

mážděno 1964 slovních atributů. Na základě další analýzy vztahů mezi 

atributy byl vytvořen 3dimenzionální obecný prostor percepce barvy hu-

debních zvuků s dimenzemi: 1) temný, tmavý x jasný, světlý; 2) drsný,  
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hrubý x jemný; 3) plný, široký x úzký. Například nejčastěji popisovaný 

atribut „ostrý“ byl vyhodnocen jako kombinace drsného a jasného zvuku. 

 

Pokud jde o hodnocení vlastností hlasu, byly shromážděny různé proto-

koly hodnocení zejména patologického a profesionálního hlasu. Výsledky 

[10] rozdělují hodnocené vlastnosti na stacionární (je možné je hodnotit 

u relativně stabilních úseků) a nestacionární, které vznikají na základě 

hodnocení přechodových a dlouhodobých jevů. Zaměření pozornosti na 

patologické vlastnosti bylo publikováno jako doporučený protokol pro 

hodnocení patologického hlasu [11]. Barva zvuku je tedy velkou směsí 

vlastností, které jsme schopni popsat. Z pohledu výše uvedené definice 

mluvené řeči budou všechny vlastnosti jenom znaky.  

Samotné vjemy budou nejspíš vznikat na základě percepčního vyhodno-

cení kombinací vícero znaků – podobně jako slovo je složeno z hlásek. 

Například pohlaví bude pravděpodobně směsí vyhodnocení znaků výška, 

dyšnost, poloha formantů (tmavost), případně jiné. S největší pravděpo-

dobností bude vícero podstatných znaků spojeno s ději nestacionárními, 

tedy specifickou změnou některé vlastnosti (například změna výšky, hla-

sitosti a tempy jako prozodie).  

Každopádně však dešifrování jednotlivých znaků závisí na trénovanosti 

posluchače (robustně definovaném kódovacím slovníku) a na kontextu 

(souvislosti s jinými znaky a symboly) jako vyhodnocení ve vyšší mozkové 

činnosti. Například vyhodnocení konkrétního slova a jeho významu ve 

větě se neopírá jenom o samotné hlásky, ze kterých je složeno, ale také na 

základě lingvistického kontextu (slovo „jasný“ má jiný význam ve spojení 

„jasný obraz“ a „jasný význam“). 
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Příklady poslechových testů 

Zpěvní hlas 

Porovnání pěvecky trénovaných (klasicky) žen s netrénovanou skupinou. 

Studie je v již tisku [12]. 

            

Obrázky ukazují porovnání hodnocení míry rezonance (na ose x) a míry 

tmavosti (na ose y) u habituálního hlasu (vlevo), zpěvu v tónině d´-dur 

(uprostřed) a v tónině fis´-dur (vpravo) mezi trénovanými klasickými 

zpěvačkami (označeny modře) a nezpěvačkami. 

Poslech a prezentace výsledků studie: Při hodnocení tmavosti habituál-

ního hlasu se ukazuje difúzní rozložení trénovaných zpěvaček a nezpěva-

ček; pravděpodobně tato vlastnost závisí hlavně na výšce hlasu. Naproti 

tomu při hodnocení míry rezonance dosahuje skupina zpěvaček lepší 

hodnocení. Uvedený jev nejspíše souvisí s celkově jiným způsobem tvorby 

hlasu klasicky trénovaných zpěvaček i při mluvním projevu, při porovná-

ní objektivních parametrů se ukazuje, že zpěvačky mají menší koeficient 

uzavření hlasivek (zjištěný pomocí elektroglottografie). 

Ve zpěvním hlase v nižší tónině (d´-dur) se umístnily zpěvačky uprostřed 

mezi velmi světlými a velmi tmavými hlasy netrénované skupiny, avšak 

s výraznější rezonancí hlasu.  
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Ve vyšší tónině (fis´-dur) již některé nezpěvačky nebyly schopny zazpívat, 

zpěvačky měly výrazně tmavší i rezonovanější hlas než nezpěvačky. 

 

 

 

Zpěvní hlasové pole ukazuje rozdíly ve schopnosti tvořit vyšší hlasitost ve 

vyšší polovině frekvenčního rozsahu u trénovaných zpěvaček (modře) na 

rozdíl od nezpěvaček (červeně). 

 

Poslechové hodnocení vlastností zpěvu u mužů. 

 

       

Obrázky zobrazují vyhodnocení rozložení stimulů – zpěvu lidové písně 

mužů na základě párového porovnávacího testu.  
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Vlevo pro zpěv v tónině A-dur (modrá – operní pěvci, zelená – profesio-

nální herci, hnědá – studenti herectví) – rozložení je zejména dle tech-

nické kvality a tmavosti, pokud jsme odstranili odlehlé stimuly (operní 

pěvce a nekvalitní zpěv studentů) rozložení profesionální herců a studen-

tů herectví bylo na základě tmavosti a šířky. Vpravo porovnání rozložení 

skupiny na základě tmavosti a šířky při zpěvu ve vyšší tónině. 

 

Prezentace výsledků (studie již byla publikována [13]): na základě páro-

vého porovnávacího a diferenčního testu byl vytvořen percepční prostor 

vlastností zpěvu, kde u smíšené skupiny obsahující operní pěvce, profesi-

onální herce a studenty herectví bylo možné jejich zpěv odlišit zejména 

na základě technické kvality, která souvisela s tmavostí hlasu. Když se ze 

skupiny vyloučily subjekty s výrazně odlehlým hodnocením kvality 

(operní pěvci a extrémně netechničtí studenti), vytvořený percepční 

prostor bylo možné popsat třemi dimenzemi (tmavost, šířka a drsnost), 

ze kterých se na technické kvalitě podílely hlavně tmavost a šířka. Zbýva-

jící herci a studenti se však stále odlišovali zejména tmavostí hlasu, kvali-

ta zpěvu ale byla závislá i na šířce zvuku. Pro porovnání - celý prostor se 

výrazně změní, pokud je hodnocený zpěv ve vyšší tónině, který je technic-

ky náročnější. 

 

Patologický hlas 
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Připravuje se studie k publikování: Diagnostika poruch hlasu na základě 

akustických měření a percepčního hodnocení kvality hlasu, vztah mezi 

parametry hlasového pole a poruchou hlasu. 

Hodnocení patologických vlastností hlasu mužů s různým typem 

(GRBAS, CAPE-V) [14, 15] a stupněm poškození hlasu. 

 

Předpokládaný výsledek v případě poslechového testu patologického hla-

su: většina nepoučených hodnotitelů v případě patologického hlasu hod-

notí jenom přítomnost nebo nepřítomnost základních patologických 

vlastností jako chraplavost, dyšnost, a námaha (tenze, spasticita). Při 

zaměření na hodnocení stupně se většina hodnocení přiřazuje do střed-

ních hodnot škál (chyba centrální tendence). Nejjednodušší test 

v hodnocení patologie je pomocí porovnávání různých hlasů (seřaďovací 

metodou). Po tréninku je lepší shoda mezi hodnotiteli pomocí škálovací-

ho testu.  

Výsledky studie: vztahy mezi posuzovanými vlastnostmi a jejich projevem 

na hlasovém poli jsou zobrazeny na obrázku. 

 

Připravované projekty a poslechové testy  

Hodnocení změny vlastností hlasu v průběhu hlasové edukace (mluvní i 

zpěvní hlas). 

Bude prezentován porovnávací test dvojice promluv použitý v předběžné 

studii mluvního hlasu. Předběžná studie ukazuje změny zejména celkové 

kvality a tmavosti mluvního habituálního hlasu po 18 měsících hlasového 

tréninku studentů DAMU. 

Vyzýváme všechny zájemce o účast na poslechových testech. 
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Hlasové rejstříky, mody a rezonance hlasu 

Vyzýváme zpěváky klasických i neklasických žánrů (a jejich pedagogy) o 

spolupráci při nahrávkách a poslechovém vyhodnocování hlasových 

rejstříků, hlasových rezonancí (případně hlasových modů dle [16]). 

Publikace Výzkumného centra hudební akustiky v oblasti hlas (také ve 

spolupráci): 

Aktuální informace o projektech Výzkumného centra v oblasti hlasu a 

publikovaných studiích najdete: http://zvuk.hamu.cz/vyzkum/hlas.php. 

Dosavadní výzkum a spolupráce s jinými organizacemi byl vedený 

v následujících tématech s příslušnými výstupy: 

 

Foniatrie, fyziologie, terapie hlasu  

• Frič M., Kučera M., Vydrová J., Švec J: Fyziologie a funkce hrtanu. 

In: Lejska M., Sopko J., Šram F., editors: Foniatrie-hlas. 1 ed.,  

TOBIÁŠ; Havlíčkův Brod 2010. p. 42-50. 

• Frič M., Dršata J.: Akustické metody vyšetření hlasu. In: Lejska M, 

Sopko J, Šram F, editors. Foniatrie - hlas. 1 ed.,   TOBIÁŠ; Havlíč-

kův Brod 2010. p. 74-82. 

• Frič M., Dršata M., Švec J., Černý L.: Ostatní metody vyšetření hla-

su. In: Lejska M, Sopko J, Šram F, editors. Foniatrie-hlas. 1 ed., 

TOBIÁŠ; Havlíčkův Brod 2010. p. 84-94. 

• Kučera M., Frič M., Halíř M.: Praktický kurz hlasové rehabilitace a 

reedukace, ORL ambulance - centrum hlasových poruch v Rychno-

vě nad Kněžnou, Opočno, 2010. 

 

Popis hlasu 

• Frič M.: Metody subjektivního (percepčního) popisu vlastností hla-

su a popisované parametry, Disk, 33, p. 107-20, 2010. 
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• Frič M., Otčenášek Z.: Přehled metodických postupů subjektivního 

popisu vlastností hlasových projevů v oblasti poruch, patologie a 

terapie hlasu., Otorinolaryng a Foniat, 59(4), p. 214-24, 2010. 

 

Akustika 

• Frič M., Otčenášek Z., Syrový V.: Akustika hlasu, Sborník abstraktů 

a příspěvků Umělecký hlas 2010, p. 53-65, 2010. 

• Frič M.: Efekt zvyšování hlasitosti na spektrální charakteristiky 

hlasu u různých typů použití hlasu a u různých skupin hlasových 

profesí, Akustické listy, 17(1-2), p. 19-25, 2011. 

 

Hlasivky, kmitání 

• Frič M., Šram F., Švec J. G.: Voice reisters, vocal folds vibration 

patterns and thein presentation in videokymography., Proc. of 33rd 

International Acoustical Konference – EAA Symposium, Acoustics 

High Tatras  2006, Technical University in Zvolen, Slovakia  p. 42-5, 

2006. 

• Frič M., Šram F., Švec J. G.: Diplofónia – komplexné kmitanie hla-

sivek prezentované vo videokymografii a vysokofrekvenčnej laryn-

goskopii. Proc. of 2nd International Symposium Materiál –

Acoustics - Place 2006, Technical University in Zvolen Zvolen, 

2006.  

 

Hlasové pole 

• Frič M.: Porovnání hlasových parametru hlasových polí u hlasových 

profesionálu a začínajících studentů herectví., Proc. of 4th Inter-

national Symposium Materiál -Acoustics - Place 2008, Technical 

University in Zvolen p. 47-52 Zvolen, 2008. 
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• Frič M.: Trajectory of aloud voice in the Voice range profile, diffe-

rences between supported and habitual voice in shouting., Proc. of 

DAGA 2008 - Dresden, DEGA p. 579-80 Dresden, 2008. 

 

Zpěvní hlas 

• Frič M., Otčenášek Z., Kadlecová K.: Poslechové hodnocení vlast-

ností zpěvu - předběžná studie, Proc. of 6nd International Sym-

posium Materiál - Acoustics - Place 2011, Technical University in 

Zvolen p. 83-93 Zvolen, 2011. 

• Kulanová A., Frič M.: Komparácia náčuvových a počítačových akus-

tických hodnotení speváckych vlastností hlasu, DISPUTATIONES 

SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RUŽOMBEROK, 

12, (2), 79 – 98, 2012. 

• Kadlecová K. A., Frič M.: Porovnání hlasových přechodů mezi kla-

sicky a neklasicky školenými zpěvačkami a nezpěvačkami, Proc. of 

Material-Acourstics-Place 2012, Technická univerzita vo Zvolene p. 

113-25 Zvolen, 2012. 

• Lejska M., Havlík R., Frič M., Priechodská-Široká A.: Porovnání pě-

veckých technik sólového a sborovéího zpěvu, Otorinolaryng a Fo-

niat, 61(1), p. 44-52, 2012. 

• Frič M., Kadlecová K.: Porovnání vlastností a parametrů hlasu pě-

vecky trénovaných a netrénovaných žen. Akustické listy. In press 

2012. 

 

Terapie transsexuálů 

• Kadlecová K. A., Frič M.: Kazuistiky hlasové péče u transsexualis-

mu MtF (male to female), Otorinolaryngol chir hlavy krku, 5(1), p. 

28-31, 2011. 
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Závěry 

Psychoakustika zkoumá vztahy mezi zvuky a vjemy. Je legitimní rozdělit 

percepci zvuků na dvě nezávislé součásti – vztahy mezi vlastnostmi zdro-

jů zvuku a vlastnostmi zvuků a na druhé straně samotný proces vnímání 

zvuků. Řečové a hlasové signály jsou vzájemně propojeny, je velmi těžké 

vyčlenit jenom hlasové od řečových, ale ve zjednodušené podobě lze říct, 

že hlasové jsou především ty, pro jejichž identifikaci není nutné znát pří-

slušný jazyk. Svou podstatou hlasové informace souvisí jak s fonací, tak s 

artikulací.  

Hodnocení vlastností jak hlasu, tak i řeči především souvisí s vlastnostmi 

posluchače. Posluchač hodnotí zvuky na základě jeho fyzického a psy-

chického stavu, hodnocení je zásadně ovlivněno jeho předešlými zkuše-

nostmi, proto na hodnocení specifických vlastností je nutný trénink.  

Kontext zvuku je zásadní pro hodnocení a jeho vliv na hodnocení je mož-

né ovlivnit jenom řízenými poslechovými testy. 
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Mozaika hlasů 

Mgr. Markéta Jahodová 

 

Moje vystoupení je složeno z hlasových materiálů, které jsem za léta pů-

sobení v rozhlase posbírala a z rozboru hlasů podle zadání tématu naší 

konference. 

Hlasy v éteru se liší podle typu stanice, na které hovoří; jinak znějí hlasy 

moderátorů kupříkladu v proudových rádiích, jinak na stanicích zaměře-

ných na sport nebo vážnou hudbu. V souboru mých ukázek jsou hlasy, 

které jste mohli uslyšet na stanici ČRo3-Vltava. 

Například 29.10. odhlásil hlasatel odpolední koncert takhle: 

(ukázka –Hlasatel) 

a následoval odpolední kulturní kaleidoskop, v němž hovořil průvodce 

takto: 

(ukázka – Moderátor) 

Situace mluvčích byla stejná: živé vysílání, které na staršího, zkušeného 

hlasatele nijak nepůsobí, daleko méně zkušený moderátor má v hlase na-

pětí, v další části pořadu se dokonce několikrát přeřekl. Ale i u prvého 

hlasatele zaznamenáváme jistou tenzi, projevuje se zvýšenou modulací, 

hlas má tendenci překročit meze hovoru do oblasti zpěvu. Zcela jistě to 

působí snaha mluvčího dostát až překotnému tempu doby projevujícímu 

se i v hlášení rychlostí dříve nebývalou. Výsledek je ne zcela přirozený. 

Hlas signalizuje: nestíhám, ale musím vydržet, „přehraju to“.  Pro mlad-

šího moderátora, který nemluví pomaleji, je tempo zcela přirozené, hlas 

hlásí: nevnímám, jak rychle mluvím - jen kdyby nebylo té červené ve stu-

diu! 

 

Co se týče komentáře, uvedla jsem pro srovnání trojici zcela rozličných 

hlasů. Před časem vyšlo v Radioservisu CD k 75. narozeninám legendární  
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propagátorky vážné hudby v rozhlase Anny Hostomské. Realizátoři pro 

ně zvolili úvodní slovo redaktorky, jejíž hlas prozrazoval nedostatek 

energie, působil ochable, hlas neměl dostatečnou dechovou oporu.  Anna 

Hostomská si v pořadu z Gramoolympu ví s hlasem rady, je pevný, prů-

razný přes svou již hlubší polohu, popírá  věk mluvčí a prozrazuje silnou 

osobnost. Třetí komentátor, profesor Martin Hilský, nese v ukázce 

v hlasu jistotu podpořenou zázemím encyklopedických znalostí, kreativi-

ty, radost z možnosti jejich prezentace a smysl pro až divadelní práci 

s hlasem. 

  

Rozličnost hlasů profesionálních, poloprofesionálních i zcela amatér-

ských přináší projekt Křížová cesta polského básníka a publicisty Wojcie-

cha Wencela z roku 2008. M. Doležal z literární redakce přišel s nápadem 

obsadit jednotlivá zastavení tohoto textu, ukazujícího působení Kristovy 

oběti v životě současných lidí, osobnostmi, které svými vlastními život-

ními příběhy vypovídají o křížových cestách 20. století. Tak se před mik-

rofonem sešli (představuji je v pořadí, v němž je uslyšíte) herečka Marie 

Tomášová; lékař Milan Zapletal, válečný odbojář a vězeň nacistických 

kriminálů, Ivan Martin Jirous, básník a historik umění, vězeň komunis-

tických kriminálů; disidentka, psycholožka Dana Němcová; spisovatel 

Jiří Stránský, vězeň komunistických kriminálů, pater František Lízna, 

disident, vězeň komunistických kriminálů, „přítel vyvržených“. 

V ukázce, jež zazněla, bylo možné rozpoznat,  jak zcela odlišné hlasy mů-

že sjednotit přesvědčení, víra ve smysluplnost projektu, kterého se účast-

ní, a hlavně schopnost přenosu této víry na posluchače. 

 

V této souvislosti jsem zmínila dvojí práci s hlasem herečky Libuše 

Šafránkové, která nedávno spoluvytvářela četbu z knihy Stefana Andrese  
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Velký příběh Bible. Hebrejský úvod ve znělce tohoto 90dílného cyklu je co 

nejúspornější v modulaci, herečka vyjadřuje maximální úctu, pokoru; a 

zcela odlišnou práci s hlasem pak vyžaduje vyprávění biblického příběhu, 

kde poznáváme zbývající hlasovou škálu známé herečky. 

 

Když obsazujeme herce do rozhlasové role, rozhoduje zde daleko více 

faktorů než pouze hlas. Od stáří přes herecký typ podle žánrů po rozhla-

sovou zkušenost. To, co má a umí herec říci o dramatické postavě hlasem, 

je tedy jenom jedno z kritérií. Často musíme volit mezi hereckými osob-

nostmi, které je třeba v dialogu pouze poslechem rozlišit, na základě po-

dobnosti jejich hlasů.  

O hercích samých se mnoho nedozvídáme; cíl jejich kreace je přece 

v propůjčení sebe sama postavě, kterou ztvárňují.  

Charakteristický hlas často předurčuje herce pro určité role. Záleží na 

talentu herce a jeho inteligenci, jak dokáže ztišit, zjemnit, variovat. 

 

Mimořádně zdařilou charakterizaci hlasem vytvořil v seriálu Duch Děvky 

Václav Postránecký. Hugh Montague zvaný Děvka je nesmírně inteligent-

ní, geniální manipulátor. To vyjádřil Václav Postránecký mimo jiné 

zvláštně šepotavou hlasovou polohou. Mimochodem, tímto způsobem lze 

skutečně ovládat okolí: když mluvčí začne hovořit téměř neslyšně, mimo-

děk podléháme – chytáme jeho hlas, „natahujeme uši“. 

 Možnost přenášet emoce pomocí změn v hlasu podle potřeb vytvářené 

postavy je pro nadaného herce velmi vděčným výrazovým prostředkem.  

Jsou však případy, kdy slyšíme hlas, který zní před citem, nebo se prožit-

ku herce vůbec nedočkáme. Herec čte, místo aby hrál, hlas duní na po-

vrchu slov, která nevtáhnou posluchače do děje, rozhlasová magie se ne-

koná. Herec se shlíží ve svém hlasu. I tenhle nešvar krásných hlasů mů-

žeme v rozhlase zaznamenat. 
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Poslední citát – o hlasech - bude ze hry Ludvíka Aškenazyho Bylo to na 

váš účet, která získala v roce 1965 první cenu v prestižní soutěži rozhla-

sových her Prix Italia: „Člověk má všechny svoje hlasy najednou. Člověk 

má jarní hlas a letní hlas, podzimní hlas a dva zimní hlasy, teplý a stude-

ný; má hlavní hlas a vedlejší hlas a hlas, kterého se bojí, protože… 

A rozlitý hlas a vzkříšený hlas a puklý hlas a slepený hlas a zamrzlý hlas; 

žena má svůj mužský hlas a muž má svůj ženský hlas. A do všech těch hla-

sů šustí hlas kata a šveholí hlas děvky - a pod tím vším si brouká dítě.“ 

  

Na závěr připomínka, která se často dává mluvčím před mikrofonem: 

usměj se. Úsměv prozáří hlas... 
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Hlas jako emoční informace 

PhDr. Olga Walló 

 

Vážené dámy, vážení pánové, 

 

nejprve dovolte, abych vám vyjádřila vděk za to, že jste mne sem pozvali. 

Je pro mne velkou výzvou promluvit před auditoriem profesionálů, kteří 

se zabývají hlasem jako nástrojem obecně a prostředkem umělecké tvor-

by zvláště. A je mi ctí, že mohu se svým – na pouhé empirii - založeným - 

příspěvkem vystoupit po boku těch, kteří fenomén hlasu usilují uchopit 

exaktně, vědeckými metodami. Uvědomuji si, jak velký a nesnadný úkol 

to je a kolik potenciálních otázek tu ještě čeká na formulaci. 

 

Já sama jsem praktik, a mám-li uvažovat o hlase, o funkci hlasu, o zachá-

zení s hlasem, musím vycházet z hlediska jeho praktického používání. 

Hlas je nástroj, který používáme pořád – vydáváme ho od samého naro-

zení. Přicházíme na svět s křikem, a dokud žijeme, neumlkáme. 

 

Co tím hlasem vyjadřujeme? Proč to vše vlastně děláme? Já myslím, že 

nevím. Na to mi nedokáže nikdo odpovědět, to je otázka existenciální, zá-

sadní, na to – domnívám se - jsme schopni dát odpověď v rámci nikoli 

svého vědění, ale své víry. Hlas je nějakou základní složkou komunikace - 

v řádu, který překračuje nejen jedince, ale i lidský rod. Hlas vydávají zví-

řata, mluvíme o zpěvu ptáků, hlasu větru ve stromech, o řevu oceánu, o 

zvucích přírody. Od antických dob známe pojem „hudba sfér“, ať už ho 

interpretujeme jakkoliv…. Toto všechno je jakýsi hlas veškerenstva. Než 

bude – a zda bude – nějak teoreticky uchopen ve své hloubce a šíři,  
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rozebrán a vyzkoumán, to je záležitostí generací a vskutku to vysoce pře-

kračuje horizont tohoto sálu. 

 

Nicméně všichni se s tím úkolem nějak potýkáme. Hlasem, kterým sami 

vydáváme, podstatně utváříme prostředí, ve kterém žijeme. Na otázku, co 

je hlas, mohu odpovídat jen hlasem, dílčím popisem svého praktického 

přístupu. 

 

Bývala jsem mnoho let režisérkou dabingu. Od útlého dětství jsem byla v 

podstatě přinucena prakticky zacházet s hlasy, budovat cosi ze zvuků - a 

to dříve, než jsem věděla, proč to dělám a co vlastně dělám. Ocitla jsem se 

bez teoretické přípravy a – což je komické - v postatě i bez své vůle, v pro-

cesu tvůrčího vznikání na místě, které mě nutilo tento proces řídit, a to se 

vší rozhodností, když už pro nic jiného, tedy proto, aby na mě mí spolu-

pracovníci nepoznali, že to neumím. 

 

Což není vtip, ale popis konkrétní situace. Mým úkolem bylo rozhodovat. 

Režisér se musí rozhodovat, působit, hodnotit, podněcovat, vybírat z na-

bízeného. Což může dělat všelijak, jen – hlavní věc - nesmí dát najevo ne-

jistotu. Byla to první věc, kterou jsem se dozvěděla o své práci: Ať ji budu 

dělat špatně nebo dobře, nějak tam pro vznik díla být musím, jsem ná-

strojem, jakýmsi prizmatem, kterým prochází tvorba. Svorníkem nutným 

pro to, aby dílo drželo pohromadě. 

 

To je zkušenost obecná. Naše spolupráce ve světě je střetáváním konfron-

tací. Dílo vzniká v komunikaci, a zdaleka ne jen dílo umělecké. Lékař a 

pacient, vůdce a vojsko, kupec a prodavač, babička a vnuk, v nesčíslných 

kombinacích vztahů stojíme vždy znovu proti svému partnerovi a komu-

nikujeme, v té symfonii nesouměřitelných růzností dosahujeme dílčích 

shod a parciálních souladů. 
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V okamžicích, kdy se to děje, vskutku explicitně nevíme, jak to děláme. 

Jenže to děláme to všichni: pracujeme s emocí. Pokusme se tedy přemýš-

let o tom, jak se emoce vlastně do našeho hlasu dostává. 

 

Když tady vidím Janu Altmannovou v první řadě, musím si vzpomenout, 

jak se kdysi daboval Bergmanův film Podzimní sonáta. Byla jsem se podí-

vat na natáčení a byl to pro mne zážitek. Dokonalý příklad neslovního 

přenosu emocí. Jana tam hrála postiženou, která neumí mluvit a vydává 

jen zvuky. Nemluvila – jenom hýkala – a legrační na tom bylo, že můj otec 

režíroval převážně taky jenom hýkáním. Zatímco já řečním hodně a zby-

tečně, on gestikuloval a vydával zvuky. Pamětníci dosvědčí, že to tak bylo. 

A že výsledek stál za to. 

 

Emoce existuje a stojí za to s ní pracovat. Jejím podstatným nositelem je 

hlas. 

Toto triviální tvrzení jsem zde původně měla v úmyslu demonstrovat na 

příkladu ze svého oboru. 

Zamýšlela jsem vám promítnout scénu z italské komedie Bože, jak hlubo-

ko jsem klesla – nejprve v italském originále a potom v českém dabingu - 

a v další diskusi k tématu vycházet pak z vašich diváckých reakcí. Z tech-

nických důvodů – a také z ohledu na čas mé přednášce vyměřený – z vás 

však zde pokusné králíky neudělám. Místo toho vám stručně odvyprávím, 

jak tento pokus zpravidla probíhá. 

 

Snímek Bože, jak hluboko jsem klesla je italská béčková komedie, která u 

nás byla promítána v 80. letech v českém dabingu, jehož autorem byl můj 

otec K. M. Walló. Těšila se tehdy neobyčejné přízni publika. Scéna, již 

bych vám ráda ukázala, je v podstatě soft porno. Itálie 20. let, mladá paní 

z lepší společnosti hodlá zhřešit se svým šoférem.  
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Ten ji zavede do stodoly, zavře vrata, položí ji na hromadu slámy a začne 

ji odstrojovat. Závojíček, štolu, kabátek, blůzu, živůtek, první sukni, dru-

hou sukni, spodničku, šněrovačku… atd., scéna trvá asi deset minut. Žena 

se nechává svlékat, brání se však opakováním jediného slova „ne“, ovšem 

ve významu „ano“. Italsky se „ne“ řekne „no“, což po dvacátém opakování 

pochopí i člověk jazykově hodně nepolíbený, scéna je tedy plně srozumi-

telná i bez překladu. Diváci (studenti filmové školy, tedy vzorek srovna-

telný s dnešním auditoriem) ji opakovaně hodnotí jako technicky šikovně 

udělanou a docela zábavnou. A potom jim pouštím tutéž scénu v českém 

znění – a stane se něco podivuhodného: při druhém zhlédnutí totéž pou-

čené, mírně blazeované publikum náhle reaguje mnohem živěji, ke konci 

občas už bezmála řve smíchy. 

 

Když potom společně rozebíráme důvody tohoto rozdílu v přijetí, dospí-

váme k tomuto závěru: Zatímco v originále pohledná, ale nijak zvlášť 

úžasná herečka opakuje své „no“ v rytmu daném svižně vedenou akcí 

téměř mechanicky, česká dabérka variuje, s velkým emotivním nasaze-

ním vytváří svým „ne“ příběh od polekaného odmítání přes slastné přijetí 

až k vyvrcholení. Dabing v tomto případě jednoznačně umocňuje divákův 

požitek z díla; má tedy smysl! 

Tvrzení, že dabing má – či může mít – skutečný, či dokonce pozitivní 

smysl pro divácké přijetí audiovizuálního díla je v dnešní době až příliš 

odvážné. Málokdo by s ním vyslovil souhlas. 

 

Já učím dabing na Filmové akademii Miroslava Ondříčka (FAMO) v Pís-

ku. Původně mi tato práce byla nabídnuta slovy: „My máme v ročníku až 

padesát žáků, samozřejmě všichni nemohou být nadaní. Je možné, že ně-

kterým z nich nezbude, než aby se živili dabingem, tak aby o něm aspoň 

něco věděli…“  
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Já na to neřekla nic, protože jsem o tuto práci stála a vážila jsem si na-

bídnuté příležitosti. Ráda jsem začala s přednáškami. Podruhé už mi tuto 

tezi nikdo nezopakoval… 

 

Výuka mívá zhruba tento průběh: V první hodině mi studenti vysvětlí, že 

dabing je úplná „blbost“, v krajním případě nutné, ale obtěžující zlo, a že 

jednoznačně dávají přednost originálu. A já jim říkám: „Ano, máte prav-

du, většinou máte bohužel pravdu. Musíme se však naučit rozlišovat, co 

vnímáme, když vnímáme audiovizuální dílo; co nás vlastně oslovuje? Ob-

raz? Zvuk? V jakém poměru vnímáme zvuk a obraz? A co je vlastně ve 

filmu „původní herecký výkon? Originál?“ Tyhle otázky bychom si měli 

klást – a hledat na ně precizní odpovědi - jakožto budoucí profesionálové; 

začněme však tím, že dílu porozumíme jako diváci. 

 

A pak zadávám první seminární práci: „Vyberte si nějaký dabovaný film, 

prostě ten, na který si - z nejrůznějších důvodů - vzpomenete a napište 

stručné hodnocení úrovně dabingu.“ Napoprvé jsem byla velmi zvědava, 

co si zvolí. V ročníku bylo asi padesát lidí a z nich si více než třicet - což 

je významná většina – vybrala některý ze starých klasických dabingů. 

Když to měli zdůvodnit, nebyli to najednou velcí a kritičtí potenciální 

tvůrci. Říkali, že se jim ten který film tak nějak líbí a že si ho pamatují z 

dětství – a najednou jsme se octli v oblasti mimo argumenty, v oblasti 

emotivních hnutí. Výsledek mne zprvu překvapil, v dalších ročnících se 

však opakoval. 

 

Na druhé přednášce jsme si promítali kus jistého filmu nedávno uvede-

ného do kin v českém znění, a to nejprve v originále a potom v dabované 

verzi. Zde mnohem větší emoci, větší divácký ohlas, jednoznačně vzbudil 

originál. Naším úkolem bylo dobrat se toho, proč tomu tak je.  
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Jednalo se o dabing technicky velmi dobrý, jemuž se po této stránce neda-

lo prakticky nic vytknout, hráli tam herci, kteří se nedopustili žádných 

vážných chyb – ale přesto výsledná česká verze onu zkoušku neustála. 

Scházely totiž emoce. 

 

A teď – co tu emoci vlastně vytváří? Hlas? Řeč? 

 

Hlas, řeč, je naprosto iracionální médium. Iracionální jako hudba. Pro-

miňte, že před vámi, profesionály, mluvím o hudbě, já, nepoučený laik. 

Nicméně, i já jsem posluchač, který reaguje emotivně, jenomže své emoce 

neumí vůbec vyjádřit, nezná pojmy, v nichž by mohl své distinkce artiku-

lovat. Vím však, že existuje hudba, která ve mně budí emoce. Intenzivní 

zážitky, někdy skvělé. A jiná hudba, která působí utrpení a ještě jiná, kte-

rá působí tísnivou nudu, hudba, kterou je úlevou neslyšet. Víc nevím a 

neumím. 

 

Nuže, hudbě rozumíte vy, já se zabývám mluveným slovem. Léta jsem se 

pokoušela přinutit herce vyjádřit emoce hlasem – v daném dechovém 

rytmu a v daných předepsaných minipointách. A tato práce, pokud se po-

ctivě dělá, velmi připomíná studium opery. I v opeře je daný rytmus, pau-

zy a daná melodie nám vnuká význam, to nepostihnutelné a podstatné. 

Používejte, prosím, této zkušenosti, když mluvím o něčem, s čím mám 

zkušenosti já - a na co se zapomnělo. 

 

Dabing - kdysi utvářené umělecké odvětví s prokazatelnými výsledky - 

dnes nikdo nebere vážně. Přestává existovat jako předmět diskursu, ni-

kdo od tohoto zprofanovaného oboru v podstatě nic neočekává. Kořeny 

tohoto pádu do propasti opovržlivého nebo shovívavého nezájmu tkví v 

90. letech minulého století, kdy se otevřely brány komerce, bylo třeba  
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naráz zpracovávat příliš mnoho materiálu, pokud možno stále rychleji a 

levněji. Úkolu se chopilo příliš mnoho lidí, kteří se mu vesměs učili za po-

chodu a ve vzájemné konkurenci si podráželi nohy a stlačovali ceny – i 

úroveň své práce – ještě níže. Výsledky těchto snah pociťujeme s plnou 

silou až dnes. Zdá se, že všichni lidé, kteří mají vkus a úsudek, neřku-li 

elementární múzické cítění, se od dabingu v podobě, v jaké je jim nabí-

zen, odvrátili. Chápou české znění jako oplošťující a mrzačící původní dí-

lo, jako nutné zlo, berličku pro ty, kteří neznají cizí jazyky, a vehementně 

se dožadují originálu. 

 

Je to paradox, protože mezitím se situace v oboru radikálně změnila. Vy-

spěla celá řada obětavých, nadaných techniků, schopných pracovat se 

zvukem novými technologiemi na skutečně vysoké úrovni. Herci dosáhli 

v dabingu neskutečné technické virtuozity. Synchron už opět není – vět-

šinou – základní problém. Úpravci už dávno nejsou pouze trapně neob-

ratní. To je všechno skvělé – proč tedy o dabing nikdo nestojí? Proč o něm 

nikoho ani nenapadne uvažovat jako o rovnoprávné umělecké disciplině? 

 

Moje odpověď zní: protože mu schází jedno jediné kriterium, bohužel to 

rozhodující: emoční sdělnost. Dosáhnout této emoční sdělnosti je složité, 

neboť to není – vůbec není – věcí emoce, ale věcí vypěstované techniky. 

Opět se nám tu nabízí přirovnání k opeře. Počínali bychom si nesmyslně, 

kdybychom vzali kohokoli, kdo neprošel náležitou profesionální přípra-

vou, postavili ho na scénu a řekli mu „Zpívej!“ Třeba by zpíval. Ale asi by-

chom to nechtěli poslouchat. Operní pěvec musí projít velmi složitým 

technickým školením a musí se podrobovat řadě omezení. Podobně tomu 

je i v tom specifickém odvětví překladu, který představuje dabing. 

Jenže! Technická zběhlost je pro dabéra rozhodně plus, avšak způsob,  
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jakým na ni klade důraz současná praxe, je kontraproduktivní. Je-li jedi-

ným kriteriem, podle něhož je výkon hodnocen, rychlost a hbitá obrat-

nost, s jakou se dabér své úlohy zhostí – jakkoli ploše (vždyť v současné 

praxi nemá nejmenší možnost hlouběji porozumět své roli), pokud stačí, 

když se herec nepřeřekne, když není nucen usilovat o skutečné emotivní 

sdělení, když nemá ani minimální prostor a čas k hledání, k odstiňování, 

k variování – tedy k tvorbě! – zákonitě je výsledkem jeho námahy jen da-

bing pokleslý. 

 

Talent existuje. Je to neměřitelná, ale nepopiratelná veličina. V součas-

ném dabingu až zoufale chybí možnost pro jeho uplatnění. Je strašné, 

když přicházejí herci první kvality a najednou ze sebe udělají mechanický 

mluvící přístroj, jenž využívá jen jedné z jejich dovedností, totiž schop-

nosti rychle kultivovaně artikulovat. Když jsou nuceni cválat stránkami 

scénáře, nasazují jen jednu barvu hlasu, podle níž jsou známi a ceněni. 

Jaká devalvace herectví! Vždyť jeden každý z nás použije v průběhu běžně 

emotivního rozhovoru těch barev dvanáct! 

 

Dabing není překladatelská služba, je to skutečné herecké odvětví a jeho 

nároky jsou srovnatelné se studiem opery: základem je výborná technika. 

V opeře je základem čtení partitury, v dabingu porozumění originálu. 

Operní pěvec musí mít hudební sluch a herec v dabingu musí mít schop-

nost soustředění a pokoru. Musí vědět, co hraje – což zní jako stupidní 

samozřejmost, jako triviálnost, nicméně v kontextu současného dabingu 

je tento požadavek pokládaný za nadbytečný, za prostě překonaný. 

 

Operní role se studuje takt po taktu, že? V dabingu musím vědět, co hraji, 

a pak si to rozložit do minipoint. Musím vědět, jak ten člověk, jehož roli  
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mám v živlu češtiny znovuvytvořit, dýchá, musím převzít jeho dechový 

rytmus a musím se naučit spoustu triků, které mi umožní včasný nástup a 

musím… Dlouho by se dalo vypočítávat, co všechno jen skutečně versíro-

vaný herec může a musí umět třeba s bránicí – a před tímto auditoriem 

by to bylo opovážlivé nošení dříví do lesa. Nuže, v dabingu toto vše herec 

musí opravdu používat, a to přesně, v daném rytmu, musí se to naučit po 

malých úsecích jako kroky složité choreografie. Způsob studia role je 

velmi individuální záležitost a je na režisérovi, aby znal svého herce a do-

kázal ho vést nejen rychle, ale především efektivně. Neboť kdo se učí nej-

rychleji, může – ale nemusí – být nejlepší herec. 

 

Teprve když operní pěvec svou úlohu umí, když se v ní cítí svobodně, mů-

že vystoupit na jeviště. V ateliéru jsem obvykle dávala tuto připomínku: 

„Hraj! Nejsi v dabingu, jsi na divadle, hraj!“ Nu, a potom se někdy zadaři-

lo a děly se věci... Třeba i zamrazilo v zádech. Chybějí pro to slova: došlo k 

přenosu emocí. A v tom spočívá dobrodružství tvorby. 

 

Tvůrci – a především objednavatelé těchto děl – kteří tuto skutečnost 

pomíjejí, ať už tak činí z primitivní nevědomosti nebo z rezignované nut-

nosti, pohrdají svým publikem. Zaslepeně ho podceňují. To je velmi ne-

bezpečná tendence, časovaná bomba. Není přece možné, abychom se 

vzdali celého jednoho oboru kultury, který jsme měli tak rozvinutý! 

 

A proč ne, namítnou dnes už téměř všichni. K čemu dabing? Služba pro 

líné a negramotné! Jen ať se všichni učí anglicky! Což je potřeba! A sledo-

vání filmů s anglickými titulky jim jenom prospěje! 

 

Na tom něco je, ale pravda to tak docela není. V této generaci jsou ti, kdo 

umí anglicky natolik dobře, stále ještě minoritou.  
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A ani ti neumí angličtinu jako svůj rodný jazyk. Není pro ně přirozeným 

horizontem slovních asociací, které teprve navozují neslovní emotivní 

zkušenost. Zcela jistě se naučí nové anglické slovíčko či vtipný slovní ob-

rat, což jim bude k užitku. Zároveň jim nutně unikne hodně z toho, co te-

prve tvoří celostní umělecký zážitek. 

A pak jsou tu ještě ti hloupější, starší, hendikepovaní, děti… ti vůbec ne-

mají nárok? 

A pak – vždyť jsou tu i jiné jazyky. Existuje evropský film, francouzský, 

španělský, skandinávský. Existuje Bollywood a japonské umění a íránské 

umění a obrovské a úplně pro nás neznámé a bouřlivě se rozvíjející umě-

ní čínské. Opravdu chceme všechna poselství, která naší vnímavosti nabí-

zí svět, vnímat je prostřednictvím angličtiny? A které? Vždyť ani ta anglič-

tina není jenom jedna…. 

 

Tato diskuse vůbec není nová. V průběhu 19. století se český jazyk vynořil 

díky tvrdému úsilí několika výstředních lidí povětšinou německého pů-

vodu, kteří patrně nemohli vyniknout na velké scéně a rozhodli se vynik-

nout na scéně malé. To je jedna z možných interpretací obrození. Neří-

kám, že je to správná interpretace, ale v každém případě současná česká 

kultura vděčí za svůj vznik lidem, kteří spontánně uměli německy, a jaké-

koli české překlady pro ně byly - svévolí! Protože si všechno mohli přečíst 

německy! Pro život „obyčejných lidí“ byla přirozeně znalost němčiny také 

zcela užitečná, jen blázen by to popíral. 

 

Přesto se stal český překlad najednou čímsi neobyčejně důležitým. A po-

stupně se dokonce stával základním činitelem rozvoje českého myšlení a 

české kultivovanosti. Českou kulturu z větší části – možná ze 70-80% -

vytvořili čeští překladatelé tím, že nám přivedli světové spisovatele.  
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Kdybychom čerpali jenom z české literatury, to by asi nešlo, to by nám asi 

něco podstatného chybělo! Pokud česká kultura nechtěla skončit u Mag-

daleny Dobromily Rettigové – jejíž přínos jistě není zanedbatelný, ale ve 

srovnání třeba s Joycem nebo s Verlainem je přece jen poněkud jed-

nostranný, jsme vděčni za to, že dvě stě let péče věnovaná překladům do 

češtiny přineslo své ovoce. Máme dnes vynikající úroveň literárního pře-

kladu. Otvírá nám bránu do světové kultury v živlu minoritního jazyka, 

který je pro většinu z nás, alespoň v této generaci, jediným jazykem, který 

známe i neslovně, podprahově, který je pro nás jazykem emocionálních 

poselství. 

 

Dnes už jsme česko-německé dvojjazyčnosti bohužel pozbyli, pokus o 

česko-ruskou se nepovedl, anglicko-česká dvojjazyčnost je teprve před 

námi. Chceme se opravdu vzdát českého jazyka jako plnohodnotného ná-

stroje sdělení, spontánně vydávaného hlasu emoce? Nejde jen o to, že to 

mnozí – dříve narození nebo méně obdaření – prostě nedokážou. Smůla. 

Ale navíc je to takový zábavný jazyk. Není snad privilegium znát od naro-

zení a bez učení něco tak překrásně příšerně nenaučitelně komplikova-

ného? 

 

Jemněji rozlišující mysl – a já své vyznání češtině pronáším na akade-

mické půdě umělecké školy – rozliší mezi jazykem komunikace a mezi 

podprahovým jazykem emocí, v němž každá hláska je „hláškou“, něco 

připomíná, rozevírá osobní, jedinečný horizont interpretací. 

 

Jenže kultura psaného a čteného slova, kultura knihy, je na ústupu, svět 

patří audiovizuálnu. Dabing je specifickým případem překladu. Domní-

vám se, že ten, kdo ho odhodil do levné kategorie spotřebního zboží pro 

beztak hloupé masy, se dopouští hrubé, nereflektované chyby,  
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jejíž důsledky si neuvědomuje. Dabing má ke svému rozvoji všechny mys-

litelné prostředky, výtečné technické vybavení, skvělé herce a techniky. 

Měl by i všechno ostatní – dobré literární zázemí a náročné režiséry - 

schází mu jen prostor a čas, ve kterém by se mohl skutečně realizovat. 

Potom jeho kvalita stoupne, lidé ho přestanou pokládat za nutné zlo, bu-

dou si ho pamatovat – a milovat ho, protože osloví jejich schopnost emocí 

tak, jak to dokáže jen emoce v živlu rodného jazyka. Budou si ho žádat a 

budou za něj platit. Ty zvýšené náklady se v jiném než naprosto krátko-

dechém horizontu vyplatí. Pokud ovšem vůbec chceme uvažovat v hori-

zontu české kultury. 

 

Český dabing dosahoval vysoké kultury, zcela srovnatelné s úrovní české-

ho literárního překladu. 

Pracovali pro nás nejlepší překladatelé a my jsme se s herci snažili být 

jejich práci hodni tak skutečně a poctivě jako kulturní lidé! 

 

Dabing je specifickým případem herectví, ale není jen tím. Skrývá v sobě 

obrovský pedagogický a inspirační potenciál. Každá jazyková oblast, kaž-

dý národ má své specifikum, hereckou tradici, způsob zacházení s řečí, 

charakteristický rytmus, svůj víceméně ustálený způsob emocionálního 

sdělování. 

Těm, kteří se jím vážně zabývají, poskytuje jedinečnou možnost těmto 

zvláštnostem a odlišnostem porozumět, naučit se odlišovat, co je typické 

pro danou kulturní oblast a co je jedinečné, povýšené osobním uměním. 

Pro herce je to výzva, aby dokázal to, co spatří a čemu porozumí, vytvořit 

vlastními výrazovými prostředky. A nejen pro herce. 

 

 

 



 

 

www.hlasohled.cz 
 

13 

Konference 2012 
Řeč hlasu aneb Co všechno můžeme 

poznat o člověku poslechem jeho 
hlasu 

 

Dabing nabízí neskutečnou příležitost hlubokého studia interpretace kla-

sických děl. Uvedu příklad: BBC natočila v osmdesátých létech komplet 

všech děl Williama Shakespeara v úplném klasickém provedení, tj. bez 

jakýchkoliv škrtů, v podobě, v jaké jsme je ani my, ani kdokoliv jiný ne-

měli za svého života možnost vidět na jevišti. Tuto sérii si koupilo, tuším, 

sto osm zemí světa. Prodávala se jako celek (balík) s podmínkou, že bude 

také jako celek odvysílána. Ve sto sedmi zemích se tak stalo, u nás pro-

hlásili naši páni z vedení Československé a později České televize, že čes-

ký divák není na té duševní úrovni jako zbytek světa, a že by ho to nezají-

malo. Takže část toho zahodili, část otitulkovali, část rozstříhali, část 

jsme směli dabovat! Vysílalo se to na druhém programu hodně skrytě, 

například po půlnoci na Velký pátek, nemyslím, že to mělo velkou sledo-

vanost. Ale – kupodivu – dívali se na to všichni divadelníci. 

A díky tomu – což by vydalo na samostatnou přednášku – se zásadně 

změnil způsob, jakým je u nás uváděn Shakespeare. Bylo by to ostatně 

zajímavé téma pro teatrologa – shakespearovské inscenace před a po 

uvedení tohoto cyklu! Na něm se totiž narodila nová generace překladate-

lů, která vychází z důsledného respektování Shakespearova výsostně he-

reckého cítění. Jeho text je všechno, jen ne pravidelný verš – dává dů-

sledně důraz tam, kde důraz má dramatický význam, kde je pauza, je 

pauza. Překlad pro dabing, který musí respektovat dechový rytmus origi-

nálu, nám tak otvírá zcela nové obzory v zacházení s veršem a v drama-

tické výstavbě dialogu. Podstatně nás už obohatil, a to přitom využíváme 

– a ještě pokradmu – jen velmi malého zlomku možností, které skýtá. 

 

To je příliš rozlehlé téma a já bych se chtěla na závěr vrátit k problemati-

ce hlasu jako takového. 

Hlas nese emocionální poselství, i když se jedná o hlášení na nádraží.  
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Mám takovou profesionální deformaci: Když v Praze začalo jezdit metro, 

zaznívalo v něm: „Konečná stanice! Vystupovat!“, zcela příšerně. Otráve-

ný, neprofesionální hlas otvíral brány deprese. Od té doby se mnoho 

změnilo, už je obecně známo, že i takový „služebný, pouze informující“ 

hlas je významnou součástí našeho prostředí a má vliv na naše ladění, 

naše prožívání světa. V Hamburku dokonce udělali takový experiment – 

názvy stanic v metru tam oznamují zvláště radostné dětské hlásky. Ne-

vím, v jaké míře to funguje, je to však doklad vědomého úsilí cestující po-

vzbudit a navodit v nich pozitivní pocity. 

 

Za onu stoupající úroveň práce s hlasem vděčíme reklamě. Ta má - a to 

myslím vážně – neobyčejně kultivující úroveň jak co do bohatství jazyka, 

tak co do hereckého projevu. Sami víte ze zkušenosti, jak velké nasazení, 

jaký energetický výdaj žádá zhusta objednavatel od interpreta – a jak je to 

někdy náročné. Do reklamy je investováno mnoho peněz, a tak je veliká 

péče o náležitou emotivnost sdělení bez diskuse na místě. Už i u nás je 

známo, že amatérsky narychlo odvedená práce, s jakou jsme se setkávali 

na počátku devadesátých let, neobstojí.  

 

Odtud vede přímá spojnice i k dabingu. Trochu dlouhá a pro ty s delším 

vedením či příliš technicistním způsobem uvažování možná hůře pocho-

pitelná, ale přímá. Vědomá kultivace orálního projevu má mnohem ne-

dohlednější následky, než jsme schopni formulovat. O to větší cenu mají 

všechny prostředky, jimiž usilujeme ve své malé míře o to, aby nám nese-

lhal hlas. 

 

Děkuji vám za pozornost. 

 


