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PROJEKCE „ZPĚVNOSTI“
DO PROFESNÍ KOMUNIKACE 

Jana FROSTOVÁ, Jaroslav ŘEZÁČ

Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na identifi kaci zvláštností základních paramet-
rů hlasu, řeči a komunikace, tak jak se jeví partnerům ve formální i neformální komu-
nikaci. Cílem úvah a výzkumného šetření je zdokonalení konstrukce technik výcviku 
komunikace (interakce) i práce s hlasem v kontextu  komunikačních (problémových) 
situací profese, v nichž je hlas jedním z pracovních nástrojů (výchova, péče, vedení, 
řízení, terapie).

Autoři stati se zabývají technikami výcviku ve svých profesních oblastech.1 
Soustředili se na průnikovou oblast: lidský hlas a řeč v komunikaci (komunikačních 
situacích).

Vycházejí z představy, že základní parametry hlasu a specifi ka řeči vytvářejí 
jeden z předpokladů úspěšné komunikace, zvláště v jejich formálních charakteristi-
kách (využití barvy hlasu, modulace, artikulace, kadence) a dalších charakteristikách, 
řazených obvykle mezi charakteristiky metakomunikační. Inspirací pro zaměření šet-
ření byla i účast na konferenci ISME (Mezinárodní společnosti pro hudební vzdělání) 
v Bologni 2008.

Klíčová slova: hlas, řeč, komunikace, interakční cvičení, kondiční hlasová cviče-
ní, rehabilitace hlasových poruch, zpěvnost.

Úvod
Stále více se přesvědčujeme o významu efektivní komunikace nejen pro vyslo-

veně hlasové profesionály (zpěváci, herci), ale i pro ty profese, v nichž je hlas základ-
ním prostředkem působení na jiného člověka (výchova, vedení, učení, řízení, terapie), 
tedy „pracovním nástrojem“. Vzhledem k naší profesní orientaci nás zajímají učitelé
a oblast pedagogické komunikace, v níž jsou základní specifi cké parametry hlasu jako je 
čistota, znělost, výška, barva atd. předpokladem kvalitní řeči (modulace, intonace, arti-
kulace,tempo, rytmus) a komunikace. Nezastupitelnost kontaktu učitele a žáka spočívá 
v době exploze informací a informačních systémů (především internetu) v bezprostřed-
ní komunikaci a zvláště v transferu emocí. K rozvoji emoční a sociální inteligence žáka 

1  Interakční cvičení zaměřené na kultivaci dovedností především v oblasti symbolické interakce (komunika-
ce) (Jaroslav Řezáč) a kondičních cvičení hlasu a rehabilitace hlasových obtíží a poruch (Jana Frostová).
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přispívají elektronické komunikační systémy jen minimálně a dosti často i se sporným 
efektem. Hlas a řeč jako prostředky vyjádření emoční a sociální dimenze v profesním 
vztahu tak nepochybně nabývají na významu. 

Smyslem projektu je přispět k hledání cest zdokonalování komunikativních cvi-
čení s důrazem na formální charakteristiky hlasu a řeči. Následné šetření je první sondou 
do hledání souvislostí mezi základními parametry hlasu, úrovní jeho kultivace, hlasové 
kondice a řečí, resp. komunikací. V rámci širšího projektu chceme nejdříve zjistit, zda 
se jedinci, jejichž hlas je kultivován zpěvem, projevují v profesní komunikaci odlišně od 
ostatních. Budou-li takové odlišnosti nalezeny, pokusíme se v další etapě výzkumu za-
měřit na přesnou identifi kaci těch charakteristik hlasu, u nichž lze předpokládat přímou 
projekci do úrovně řeči (komunikace) a zdokonalit tak výchozí etapu kultivace komu-
nikačních dovedností především v jejich formálních parametrech (kadence, modulace, 
intonace ap.).

Naše zkušenosti s výcviky a cvičeními navozovaly následující otázky: projevují 
se v komunikačních situacích lidé, které bychom mohli označit jako „zpěvné“2 odliš-
ně ve srovnání s tzv. „nezpěvnými“? Budou jedinci, jejichž parametry hlasu jsou díky 
zpěvu (a aktivitám se zpěvem bezprostředně spojenými) pravděpodobně kultivovanější 
v komunikačních situacích např. akceptovanější či úspěšnější? Jak jsou tito lidé svými 
partnery v komunikaci percipováni? Budou se vůbec nějak odlišovat? 

Tyto otázky nabývají smysl zvláště v kontextu úvah o konstrukci komunikačních 
cvičení, která by zahrnovala metodicky podloženou kultivaci neverbální složky hlasu 
a řeči.

Metodika šetření a výzkumný vzorek
Na základě výše uvedených úvah, zdrojů a zkušeností z praktických výcviků ko-

munikace (a interakce)3 a aplikace kondičních cvičení a technik rehabilitace hlasových 
2  Pojem zpěvnosti, jak ho užíváme v této stati, se sice blíží pojmům „zpěvnosti“ či „hudebnosti“, jak jsou 

frekventovány v oblasti hudební teorie (např. Lýsek, F. 1956), ale nekryje se zcela. Zpěvnost či hudebnost 
je povětšinou chápána v kontextu preference (např. hudebních žánrů nebo zpěvních či hudebních aktivit). 
Z psychologického hlediska bývá zdůrazňován vztah mezi obsahem, „řečí hudby“ a smyslem pro jeho 
identifi kaci (B.M.Těplov zdůrazňoval, že „hlavním znakem hudebnosti je prožívání hudby jako vyjádření 
určitého obsahu“ (1965, s. 21). Primární tu tedy není postoj k dílu, ale schopnost prožívat a chápat jeho ob-
sah. Také F.Sedlák chápe hudebnost zjevně jako vlastnost osobnosti, proměňující se v průběhu ontogeneze 
(„vývoj hudebnosti v předškolním věku“);, do tohoto trsu dílčích dovedností řadí např.: vokální reprodukci, 
dovednost transponovat atp; srv.: Sedlák, F. 1974, s. 87. V souvislosti s hudebností používá i pojem „hu-
dební zralost“. Hudebnost je u tohoto autora jednoznačně chápána jako trs hudebních schopností „integro-
vaných v pojmu hudebnost“. Podrobně uvádí jednotlivé hudební schopnosti v souvislosti s diagnostikou 
hudebnosti při vstupu dítěte do školy (tamtéž s. 90–92). Někteří autoři již ve dvacátých a třicátých letech 
minulého století ztotožňují hudebnost s hudebním nadáním (např. C. Seashore); uvažuje se o dědičných 
základech hudebnosti (Franěk, M. 2005, s. 143). Přesto jednoznačné a obecně přijímané vymezení pojmu 
hudebnost chybí.
 Podobně je tomu i s pojmem zpěvnosti. Většinou je tento termín vztahován k preferencím jedince při 
výběru určitých hudebních žánrů, méně již k označení aktivních hudebních či zpěvních aktivit. Hovoří se 
též o „společenské zpěvnosti“, přičemž tento pojem již akcentuje vedle reproduktivní i produktivní složku 
postoje k hudbě (srv. např. Crha, B.(b) V naší studii akcentujeme stránku produktivní a používáme pojem 
„zpěvní“, „nezpěvní“, event. „výrazně zpěvní“ ap. pro označení respondentů, kteří vykázali určité skóre 
(viz) na škále sebeposouzení kvality, intenzity a frekvence zpěvních aktivit (podrobněji v dalším textu 
v kapitole metodika šetření).

3  ŘEZÁČ, J. K problému rozvíjení seberefl ektivní kompetence v rámci interakčních cvičení. Pedagogická 
orientace 1997, 4, pp.12-18, ISSN 1211-4669.
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poruch a potíží4 byl zpracován dvoudílný dotazník, který umožňoval v části první na 
šestistupňové škále posouzení a sebeposouzení následujících charakteristik:

Komunikace – 6 položek:5

(1) komunikační dovednosti v užším smyslu (navázání a rozvíjení komunikace, 
argumentační dovednost, prezentace a prosazení osobního cíle v komunikaci), (2) styl 
(dovednost zaujmout způsobem projevu), (3) autentičnost obsahu komunikace, (4) in-
terakční dovednost (navazování, rozvoj event. kultivace vztahů v komunikační situaci, 
(5) míra pedagogického vlivu prostřednictvím komunikace, (6) empatie (sch.vžívat se 
do situace a specifi k osobnosti partnera při komunikaci).

Řeč – 10 položek
(7) plynulost řeči, (8) tempo, (9) artikulace, (10) modulace, (11) strukturace 

řeči (vnitřní návaznost, provázanost a kontinuita vyjádření obsahu), (12) technika řeči, 
(13) projev emocí, (14) barva (akcentace obsahu změnami zabarvení hlasu), (15) kondi-
ce, (16) odolnost vůči situační zátěži.

Hlas – 5 položek
(17) čistota, (18) intenzita, (19) barva, (20) výška-hloubka, (21) znělost.
Popsané tři oddíly první části dotazníku byly takto strukturovány, aby se usnad-

nilo stále detailnější zacílení a náročnější posuzování jednotlivých charakteristik6.
V druhé části respondenti vyjadřovali subjektivní hodnocení svých pěveckých 

dovedností, motivace a postojů k aktivnímu zpěvu na sedmistupňové škále: apetence 
(averze) k aktivnímu zpívání, kvalitu (subjektivně vnímanou úroveň zpěvu), frekvenci, 
intenzitu, vztah ke zpěvu a zda jde o amatérskou či poloprofesní až profesní aktivitu. 

V naší stati označujeme 
jako „zpěvné“ ty respondenty, 
jejichž sebehodnocení se na šká-
lách kvality, frekvence a intenzity 
zpěvu pohybovalo na levé straně 
(1-3 skór: 1,0-3,7), jako „nezpěv-
né“ ty, jejichž sebehodnocení se 
pohybovalo na pravé straně škály 
(5-7 skór: 4,33-7,0) a vyjadřova-
lo velmi nízkou úroveň (kvali-
tu) zpěvu, jeho malou frekvenci

a intenzitu až po naprostou absenci zpěvních aktivit.7 Respondenti, kteří volili stře-
  ŘEZÁČ, J. Zpětná vazba jako aktivizující a facilitující faktor interakčního učení. In Učitel,vyučování, 

situace. Brno: Paido, 1994.
4   FROSTOVÁ, J. A study on teachers´ voice development in the context of their profession. In School and 

Health 21. 1. vyd. Brno : MSD, s.r.o., 2008. pp. 65-78. Social and Health Aspects of Health Education (3). 
ISBN 978-80-7392-043-2.

5  PO byly instruovány, aby si vždy u každé položky pozorně přečetly popisy jednotlivých stupňů škály, pro-
tože až ve vzájemném kontextu a „v souhrnu“ vyjadřují rys či dovednost, kterou se položka snaží „opsat“

6  V tomto příspěvku se nezaměřujeme na zkoumání diference mezi posouzením a sebeposouzením. Vztah 
mezi sebepercepcí a vnějším posouzením bude obsahem samostatné stati. 

7  Údaje o postoji ke zpěvu, volnočasovým aktivitám se zpěvem spojených tvořily pouze doplňující infor-
mace, které nebyly kvantitativně zpracovávány.
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dový interval škály (skór: 3,8-4,0), tvořili pouze 6,1 % z celkového počtu. K prvním 
zjištěním se již řadí fakt, že „nezpěvní“ viditelně převažují nad „zpěvnými“.

Pro spolupráci na šetření bylo původně získáno 170 pedagogů různých typů škol 
(ZŠ, SŠ, SOU). Všichni byli vybaveni přesnou a závaznou (písemnou) instrukcí k apli-
kaci dotazníků a formuláři dotazníku pro ZO a pro sebe. Vytipovali si kolegu, kterého 
důvěrně znali z formální i neformální komunikace v podmínkách jejich profese, a v prů-
běhu února až května 2009 provedli administraci dotazníku.

Z našeho hlediska naprosto náhodně určení respondenti provedli sebeposouzení 
výše uvedených parametrů hlasu, řeči, komunikace a zpěvnosti. Zcela nezávisle pak 
provedli hodnocení týchž parametrů (vyjma zpěvnosti) jejich partneři buď v přímé pra-
covní nebo formální (úřední) komunikaci, kteří je dlouhodobě a dobře znali. Navzájem 
se svými hodnoceními seznámeni nebyli a vytipovaní respondenti ani nebyli informo-
váni, že kolegové, kteří je o „vyplnění dotazníku“ požádali zároveň prováděli jejich 
posouzení (aby nebyl ovlivněn postoj k sebehodnocení). 

Návratnost vyplněných dotazníků činila ke dni vyhodnocení 164 respondentů 
(včetně tří dotazníků v nichž chybělo vyplnění jedné až dvou položek vlivem nepozor-
nosti).

Tab. č.1 Profesní status zkoumaného vzorku

abs. %

 Pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé ap.) 101 61,59

 Management (řídící pracovníci, podnikatelé, personalisté ap.) 23 14,02

 Ostatní (učící studenti, letuška, policisté apod.) 18 10,98

 Služby, obchod 14 8,54

 Zdravotnictví (lékař, dětská sestra, ošetřovatelé ap.) 8 4,88

164 100

Pro výraznější identifi kaci rozdílů jsme vedle zpěvných (dále jen „Z“) a nezpěv-
ných (dále „N“) vydělili ještě kategorie výrazně zpěvní a výrazně nezpěvní (dále „VZ“ 
a „VN“). Jako „VZ“ jsme vydělili ty respondenty, kteří se posuzovali v kvalitě, frekvenci 
a intenzitě zpěvních aktivit na prvních dvou bodech sedmistupňové škály (skór:< 3; 
reálně 1,0-2,67). Kategorii „VN“ pak tvořili respondenti, kteří uváděli, že prakticky 
ani špatně a ani občas nezpívají a zpěv je nepřitahuje (skór: >5,0; reálně: 5,1-7,0). Tato 
kategorizace se ukázala pro popis rozdílů jako velmi užitečná. 

Výsledky a diskuse
Z jednadvaceti parametrů hlasu, řeči a komunikace jevily výrazné rozdíly mezi 

zpěvnými a nezpěvnými jen následující posuzované atributy8: 

8  V tomto přehledu uvádíme jen ty posuzované vlastnosti u nichž byl (při užití F-testu) rozdíl mezi skupinami 
„Z“-„N“ i „VZ“-„VN“ na 0,05% hladině statisticky významný.
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Komunikace
Interakční dovednosti (chápané jako dovednost iniciovat, navázat a prohlubovat 

mezilidské kontakty), 
komunikační dovednosti (chápané při šetření jako schopnost smysluplnou komu-

nikaci iniciovat a adekvátně rozvíjet),
empatie (schopnost vžít se do situace a specifi k osobnosti partnera v komunika-

ci).

Řeč
Artikulace (výslovnost),
modulace (adekvátní změny intonace, intenzity hlasu a tempa řeči jako dokres-

lení obsahu),
kondice (vliv únavy na řečovou kondici při komunikaci),
technika (podpora obsahu sdělení neverbálními charakteristikami hlasu a řeči).

Hlas
V posuzování základních parametrů hlasu nebyly u zpěvných a nezpěvných shle-

dány významnější rozdíly vyjma znělosti hlasu.

Interakční dovednosti
Nejvýraznější rozdíl mezi zpěvnými a nezpěvnými byl z hlediska posuzovatelů 

v interakčních dovednostech. 

Položka měla následující stupně škály:

 ( I n t e r a k č n í  d o v e d n o s t i )
Mohu říci, že

rozhodně 
patří k lidem, 
kteří dovedou 
velice dobře 
a přirozeně 
navazovat a 

rozvíjet vztahy
s lidmi.

bez velkých 
problémů 

navazuje a 
rozvíjí nové 

kontakty s lidmi.

navazuje či 
rozvíjí nové 

vztahy vcelku 
dobře asi jako 
většina z lidí.

navazuje a 
rozvíjí vztahy 

s novými 
lidmi  bez 

větších potíží, 
ale tak trochu 

„opatrně“. 

nové vztahy 
navazuje 
s určitou 

„ostražitostí“ 
či „patrnými 
problémy“.

navazování 
vztahů mu dělá 

značné, zřetelné 
problémy.

1 2 3 4 5 6

Jak ukazuje následující graf (č. 2 a 3), jsou zpěvní („Z“) výrazně lépe posuzo-
váni v úrovni interakčních dovedností. Je to poněkud překvapující zjištění. Očekávali 
jsme tak zřetelný rozdíl spíše u dovedností komunikačních. Z empirie lze odůvodně-
ně předpokládat, že se schopnost práce s hlasem (lepší ovládání jeho charakteris-
tik, které lze očekávat u lidí intenzivně a frekventovaně se věnující zpěvu), projeví 
především ve formálních aspektech komunikace. Naše sonda však tento předpoklad 
nepotvrzuje tak výrazně jako rozdíl v interakčních dovednostech, který je skutečně 
velmi zřetelný.
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Graf. č. 2 a 3. Posouzení interakčních dovedností u „Z“ –“N“a „VZ“ – „VN“9

 
Výsledky naznačují, že při větším vzorku by mohly být aktuální průběžné vý-

sledky nejen potvrzeny, ale pravděpodobně ještě i zvýrazněny. Podíváme-li se na roz-
ložení hodnotících soudů vztahujících se ke skupinám „VZ“ a „VN“, je totiž rozdíl 
ještě výrazněji posunut směrem k velmi příznivým posouzením. U „VZ“ se rozložení 
hodnotících soudů výrazně posunuje k nejlepšímu hodnocení (50 %) na úkor preference 
především čtvrtého a pátého bodu škály. 

Zatím lze jen spekulovat, zda je tak výrazně příznivé vnímání „Z“, a zvláště 
„VZ“ jejich posuzovateli nějakým způsobem závislé na „zpěvností“, anebo jen ilu-
struje fakt, že ke zpěvu tíhnou spíše jedinci výrazně sociabilnější. Vzhledem k tomu, 
že zvláště skupina „VZ“ se zpěvu věnuje nejen intenzivně a frekventovaně, ale také 
„skupinově“ v „týmech“, je pravděpodobné, že se zde projevují pozitivní „důsled-
ky“ „týmového myšlení“ a „týmové kooperace“. Pěvecké aktivity ve sborech zřejmě 
vyvolávají jakoby „na pozadí“ (bezděčně), určité modely interakcí. Nejen společný 
úspěch, ale i prožívání libosti u motivovaných zpěváků vyžaduje kooperaci, vzájem-
nost (úspěch předpokládá a „vyžaduje“ úspěch ostatních – proto přímo evokuje ochotu 
k pomoci, sdílení tvorby včetně hledání cest k odstranění individuálních chyb). Bude 
třeba ještě dále rozkrýt, jaké skutečnosti tvoří skutečné determinanty této zjištěné 
souvislosti.

Komunikační dovednosti
Jak už jsme předznamenali, je hodnocení komunikačních dovedností sice rovněž 

příznivější u „Z“- skupiny, ale ne již tak výrazně jako u dovedností interakčních. 
Komunikační dovednosti byly na škále charakterizovány následujícím způso-

bem:

9  Srovnávání výsledků (rozložení bodů škály) bylo zpracováno do kontingenčních tabulek. Všechny grafy
v této studii z nich vycházejí. 
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( K o m u n i k a č n í  d o v e d n o s t i )
Patří k lidem, kteří 

dokáží 
opravdu 

vynikajícím 
způsobem 
navázat 

komunikaci, 
usměrňovat 
ji nebo vést 
diskusi, spor 
či neformální 
debatu ap. 

umí velmi 
dobře zahájit 

rozhovor 
nebo nějakou 
jinou formu 
komunikace 
a přiměřeně 

ovlivňovat její 
průběh

umí dobře 
komunikovat, 

jsou 
v komunikaci 

poměrně 
úspěšní i 

když dialogy, 
debaty, 
diskuse 

ap. zrovna 
nevyhledávají

povětšinou 
komunikaci 

zvládají, 
nevyhýbají 
se debatám 
či diskusím, 
ale nepatří 

obvykle k těm, 
kteří je iniciují 

anebo do 
nich výrazněji 

zasahují 

se raději 
vyhnou, 
zvláště 

skupinovým 
debatám či 
diskusím, 

protože jim 
činí určité 

obtíže 
prezentovat se 

a prosadit

se komunikaci 
s lidmi pokud 
to jen trochu 

lze raději 
vyhnou, 
protože 

nemají takové 
prezentační 
dovednosti 

aby byli 
úspěšní

1 2 3 4 5 6

Rozdíl je patrný i v rozložení hodnotících soudů (u „Z“ dominuje sice „velmi 
dobré“ hodnocení komunikačních dovedností (41,1 8%) a druhý výrazný trs hodnotících 
soudů je tvořen hodnocením „vynikající“(29,41 %) znatelně ve prospěch „Z“ (u „N“ do-
minuje jednoznačně „velmi dobré“ (50,59 %) hodnocení před „dobrým“(22,35 %).

Graf. č. 4 a 5. Posouzení komunikačních dovedností u „Z“ – „N“ a „VZ“ – „VN“

    
Jak naznačuje graf č.5, u skupiny „VZ“ se poměr hodnotících soudů mění ve 

prospěch nejpříznivějšího hodnocení (36,84 %), zatímco u „VN“ se příliš nemění. 
Domníváme se, že poněkud méně výrazný rozdíl mezi posouzením komunikačních 
dovedností „Z“ a „N“ („VZ“ a „VN“) ve srovnání s dovednostmi interakčními je 
dán tím, že při komunikaci nehrají formální aspekty hlasu a řečového výrazu tak 
důležitou roli. Úspěšná (zvláště formální) komunikace bude přece jen více závislá na 
argumentační síle obsahu než na akcentaci výroků či výrazu (tedy na metakomuni-
kačních, formálních aspektech komunikace). Zároveň je však znát, že kultivace v ob-
lasti hlasu (a potažmo řeči) se do komunikačních situací promítá natolik výrazně, že 
stojí za to uvažovat o propojení výcviku komunikace a kultivace hlasu a formálních 
charakteristik řeči.
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Empatie v komunikaci

V posuzování charakteristik řeči jsme zaznamenali výraznější rozdíly mezi „Z“
a „N“ také u komunikační empatie10. Posuzování bylo vedeno škálou s následujícími 
hodnotícími soudy:

( e m p a t i e ) 
Je to člověk, který se při komunikaci...

vynikajícím 
způsobem 

dokáže vžívat 
do osobnosti i 
situací jiných 

lidí.

umí dobře 
vžívat do 
jiných lidí.

celkem dobře 
dokáže vžívat 
do jiných lidí.

přes určité 
problémy 

dovede vžít do 
jiných lidí.

zrovna moc 
nedokáže 
vžívat do 
situace, a 
prožitků či 
vlastností 
jiných lidí.

bohužel 
vůbec není 
„empatický“, 

není mu 
to zkrátka 

„dáno“.

1 2 3 4 5 6

Výsledky opět naznačují, že zpěvnost určitým způsobem koreluje s komunikační 
empatií. Grafy č. 6 a 7 naznačují názorně, že zvláště u „VZ“ jednoznačně dominují 
příznivé soudy (b.1 škály 54,29 %). U „Z“ a „N“ není rozdíl tak patrný, ale s výraznější 
zpěvností se evidentně zvyšuje. 

Graf. č. 6 a 7. Posouzení empatie u „Z“ – „N“ a „VZ“ – „VN“ 

Změna rozložení hodnotících soudů je poměrně výrazná. Zatímco u „Z“ domi-
nují druhý a první bod škály (27,5 %;45,0 %), u výrazně zpěvných nabývá dominan-
ce nejpříznivější stupeň hodnocení před následným druhým stupněm škály (54,29 %; 
31,43 %). Další souvislosti ukazují názorně grafy č. 6 a 7.

10  Tento pojem jsme jako pracovní používali pro posuzování empatie jako předpokladu pro adekvátní vní-
mání partnera při komunikaci i působení na něho (přiměřeného, efektivního přenosu komuniké na recipi-
enta).
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Artikulace 

Posouzení artikulace probíhalo pomocí následovně formulované hodnotící škály:

( A r t i k u l a c e )

Jeho řeč...
je příkladem 

správné 
artikulace, 
perfektně 
vyslovuje, 

je mu velice 
dobře 

rozumět.

je dobře 
srozumitelná, 

správně a 
zřetelně 

vyslovuje.

má drobnější 
chybičky ve 
výslovnosti, 
ale rozumět 

je mu celkem 
dobře.

vyžaduje 
ze strany 

partnera určité 
soustředění, 

protože 
mu jeho 

výslovnost činí 
jisté problémy.

má výrazné 
artikulační 
nedostatky, 
které dost 
komplikují 

porozumění 
jeho řečovému 

projevu.

má tak 
závažné 

nedostatky 
v artikulaci, že 
je mu rozumět 
jen s obtížemi 
nebo téměř 
vůbec ne.

1 2 3 4 5 6

Zdá se, že zpěvnost souvisí rovněž s kvalitou výslovnosti. Jak u skupiny „Z“, 
tak ještě výrazněji u „VZ“ dominují hodnotící soudy prvního a druhého stupně škály: 
u „Z“ je to 35,29 % (b. 1) a 51,47 % (b. 2) (viz. graf č. 9) u „VZ“ (graf č.10) se poměr 
ještě výrazně mění ve prospěch nejpříznivějších hodnocení ( 50 a 42,11 %), zatímco
u skupiny „N“ a „VN“ se poměr zásadně nemění. 

Graf. č. 8 a 9. Posouzení artikulace u „Z“ – „N“ a „VZ“ – „VN“ 

  
Porovnání rozptylu středních hodnot zamítá rovněž jako v předchozích přípa-

dech nulovou hypotézu o rovnosti výběrů a naznačuje, že po ověření výsledků na větším 
počtu zkoumaných osob (další šetření probíhá) bude možno přiřadit úroveň artikulace 
k rysům a dovednostem příznačným pro jedince „zpěvné“.

Modulace 
Předpokládali jsme, že modulace hlasu (v řeči) bude u zpěvných výraznější (tzn. 

že se v řeči pozitivně projeví transfer hlasových charakteristik dovedností, spojených 
s ovládáním hlasu při zpěvu).
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Hodnotící škála byla formulována takto:

( M o d u l a c e  ř e č i )

Jeho řeč…
velmi výrazně 

podtrhuje 
obsah řeči 

též změnami 
intonace, 

intenzity hlasu 
a tempa řeči. 

většinou 
vcelku 

přiměřeně 
podbarvuje 

obsah sdělení 
i změnami 
intonace, 

tempa řeči 
či intenzitou 
hlasu atd.

dotváří obsah 
sdělení i 
změnami 
intonace 

tempa řeči 
atd.

podbarvuje 
obsah sdělení 

proměnami 
tempa řeči 
intonace 

intenzity hlasu 
jen když jde 
o něco co 

ho opravdu 
zaujalo.

tempo řeči, 
intonace a 

intenzita jeho 
hlasu není 

příliš závislá 
na obsahu 
sdělování.

jeho projev 
je monotonní 
jakoby bez 
prožitku.

1 2 3 4 5 6

U „Z“ a „N“ není rozdíl až tak výrazný (viz graf č. 10 a 11). Také lze říci, že mo-
dulace řeči je ve srovnání s ostatními charakteristikami řeči (a komunikace) posuzována 
s těžištěm ve druhém a třetím bodu škály. Pokud jde o srovnání „VZ“ a „VN“, zde už 
je rozdíl ve prospěch zpěvnosti evidentní. U „VZ“ dominují hodnotící soudy druhého
a třetího bodu škály (47,37 %; 28,95 %), u „VN“ se rozložení hodnotících soudů po-
souvá k třetímu a čtvrtému bodu posuzovací škály (36,62 %; 26,76 %). Rozdíl rozpty-
lu středních hodnot obou výběrů je tak jako u předchozích charakteristik průkazný na
0,05 % hladině významnosti.

Graf. č. 10 a 11 Posouzení modulace hlasu v řeči u „Z“ –“N“ a „VZ“ – „VN“ 

Technika
Položka vyjadřující „techniku řeči“ byla svým popisem orientována na postižení 

podpory sdělení určitou „zpěvností“ či „hudebností“ event. „zvukomalebnosti“ hlasu 
– tedy neverbálními charakteristikami hlasu (a byla tedy zároveň určitou „kontrolní 
otázkou“ k položkám, které měřily intonaci, modulaci ap. jednotlivě). 

Hodnotící škála byla formulována následovně:
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( Te c h n i k a  ř e č i )

umí se svým 
hlasem zacházet 

tak dobře, 
že připomíná 

nějakého 
řečového 

profesionála.

svůj hlas dovede 
ovládat tak, že 
i sama „hudba“ 
jeho hlasu už 
něco sděluje.

svým hlasem, 
technikou jeho 

ovládání dovede 
zaujmout i když 

obsah řeči 
nemusí být příliš 

atraktivní.

jeho hlas je co do 
„zvukomalebnosti“ 

srovnatelný s 
obvyklým, běžným 

hlasem jako má 
většina z nás.

jeho hlas jakoby 
s obsahem 

sdělení ani moc 
nesouvisel, 

hlasový projev 
moc nepomáhá 
pochopit obsah 

sdělení. 

svým hlasovým 
projevem nejen, 
že nepodtrhuje 
obsah sdělení, 
ale někdy ho 

dokonce i 
zkresluje.

1 2 3 4 5 6

Jak u „Z-N“, tak u „VZ-VN“ bylo zaznamenáno odlišné rozložení hodnotících 
soudů a hodnoty T-testu signalizují významný rozdíl na hladině p<0,05. 

U obou skupin je posouzení relativně „přísnější“ než u předchozích uvedených 
položek (nejpříznivější hodnocení má jen 4,41 % zpěvných a 1,19 % nezpěvných),
u „Z“ dominují přece jen výrazněji pozitivní hodnotící soudy. Zdá se, že „Z“ a výrazněji 
pak „VZ“ přece jen promítají do techniky řeči schopnost lépe vyjadřovat (anebo výraz-
něji podporovat) obsah sdělení formálními charakteristikami hlasu.

Grafy č.12 a 13 naznačují, že práce s hlasem u „Z“ a „VZ“ je automaticky (ná-
vykově) i záměrně výraznější, že jejich komunikační projev je vnímán jako „zajíma-
vější“, „zvukomalebnější“ a v důsledku toho i „sdělnější“. U 23,53 % „Z“ a 23,68 % 
„VZ“ je oceňováno, že už sama „hudba“ jejich hlasu nese určité sdělení; 38,24 % 
„Z“ a 47,37 % „VZ“ se posuzovatelům jeví jako schopní zaujmout používáním(tech-
nikou) svého hlasu při komunikaci. U „N“ a „VN“ dominuje čtvrtý stupeň škály (tj. 
že „zvukomalebnost“ jejich řeči je srovnatelná s „běžným“ hlasem „jako mívá většina 
populace“).

Graf. č. 12 a 13 Posouzení techniky práce s hlasem u „Z“ – „N“ a „VZ – VN“

Znělost hlasu
Nejčastější klasifi kace základních parametrů hlasu z pohledu foniatrického uvá-

dějí obvykle čistotu, intenzitu, barvu, výšku-hloubku, případně též fl exibilitu, chápanou 
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jako „komplexní vjem všech uvedených parametrů dohromady“.11 Uvedené parametry 
lze přímo odvodit od fyzikálních veličin měřené fonace. Percepce lidského hlasu, a to 
nejen zpěvního, ale i mluvního však vyžaduje barvitější terminologii pro vyjádření jeho 
charakteristik, které vycházejí z potřeb sdělnosti při komunikaci (obsahové i formální) 
či kriterií, např. plný hlas, nosný hlas, zvučný, hlas může mít lesk, kov, nosnost; hlas 
můžeme vnímat jako špatně či dobře posazený (hlas v masce) apod.

Znělostí hlasu míníme v našem šetření především sytost, výraznost a prokres-
lenost hlasu jako jeden z předpokladů dobré sdělnosti při komunikaci. Nelze ji přímo 
odvodit z fyzikálních atributů hlasu, je závislá především na technice práce s hlasem.

Téměř samozřejmý předpoklad, že hlas lidí zpěvných bude percipován výraz-
ně příznivěji, než u lidí, kteří se intenzivně zpěvu nevěnují, se nepotvrdil. Svoji roli 
nejspíše sehrává i fakt, že v obvyklých percepčních schématech nebývají lidé zamě-
řeni natolik detailně, aby vnímali jednotlivé parametry hlasu (často to nedělají ani 
lidé zpěvní při sebepozorování). V našem šetření vnímali posuzovatelé rozdíl mezi 
„Z“ a „N“ jen u tzv. znělosti, kterou jsme charakterizovali na následující škále:

( Z n ě l o s t  h l a s u )

Jeho hlas je...
je opravdu 

velmi zvučný, 
sytý a jakoby 
„prokreslený“.

výrazný a 
znělý i při 

různé intenzitě 
nasazení.

přiměřeně 
zní je docela 

„sytý“.

není příliš 
znělý, dalo 
by se říci že 
by mohl být 
výraznější.

spíše slabší, 
není příliš 

prokreslený. 

dosti jakoby 
„tlumený“, 
chybí mu 
potřebná 
znělost.

1 2 3 4 5 6

Jak naznačují grafy č. 14 a 15 zvláště u výrazně zpěvných jsou hodnotící soudy 
posunuty k levému (tedy příznivému) okraji škály. U „VZ“ je 57 % vzorku je jejich hlas 
percipován jako „výrazný a znělý i při různé intenzitě nasazení“ a u téměř 30 % je hlas 
vnímán jako „přiměřeně znějící – sytý“. Jak u „N“ tak u „VN“ dominují hodnotící soudy 
středu škály (3 a 4).

Graf. č. 14 a 15 Posouzení znělosti hlasu u „Z“-„N“ a „VZ-VN“

11 Srv. např. Novák,A. 2000., s.11.
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Kondice 

Zařazení hlasové kondice (projevů únavy do hlasu a řeči) vycházelo z předpokla-
du, že lidé, trénující své hlasivky zpěvem,12 budou lépe zvládat zátěž, kterou vyvolává 
určitá komunikační situace. 

( K o n d i c e )
Je-li aktuálně unavený... 

není to na jeho 
hlase či řeči 
vůbec nijak 

znát

vliv únavy na 
jeho hlas je jen 

sotva patrný

vliv únavy lze 
v jeho hlase 
zaznamenat 

vliv únavy jeho 
hlas většinou 

negativně 
ovlivní

vliv únavy je na 
hlase a řečové 

výkonnosti 
zřetelně patrný

vliv únavy je 
na jeho hlase            

a řečové kondici 
okamžitě a 

nepřehlédnutelně 
znát 

1 2 3 4 5 6

U kondice skupin „VZ“ a „VN“ i když (viz graf č.16 a 17) je rozdíl na hranici 
významnější odlišnosti. Zda je mezi zkoumanými skupinami skutečně významný rozdíl, 
ověří až rozšíření zkoumaného vzorku, který byl při našem šetření přece jen poměrně 
malý. U skupiny „Z“-„N“ je rozložení hodnotících soudů uvnitř obou vzorků dosti po-
dobné. U skupiny „VZ“ a „VN“ je však patrný „nárůst“ hodnoticích soudů vyjadřující 
nejlepší hodnocení (1b škály). Ze 2,99 % u „Z“ je „u „VZ“ přiřazováno nejpříznivější 
hodnocení 15,79 % výrazně zpěvným. 

Celkové rozložení hodnotících soudů však naznačuje fakt, který známe
i z jiných našich šetření, že totiž hlasová kondice, do níž se promítá řada již identifi kova-
ných hlasových potíží, není u učitelů příliš dobrá13. Poměrně značné procento pedagogů 
uvádělo v našich šetřeních v předchozích etapách výzkumu v rámci výzkumného zámě-
ru výrazné hlasové potíže (dokládalo to i objektivní vyšetření pomocí DSI).

Graf. č. 16 a 17 Posouzení řečové kondice (vliv únavy) u „Z“ – “N“ a „VZ“ – „VN“ 

12  Jsme si ovšem vědomi, že nemáme k dispozici detailní údaje např. o technice zpěvu a nebylo proto možné 
identifi kovat ty ZO, které si např. nesprávnou technikou zpěvu, či extrémním přepínáním (nedodržováním 
zásad hygieny hlasu) kvalitu hlasu (primárně hlasového ústrojí) snižují, či dokonce „ničí“.

13 Srv. např. Frostová, J. 2008
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Závěry 

  Potvrdil se předpoklad, že lidé, kteří se aktivně (tzn. intenzivněji, hlouběji
a kultivovaněji než ostatní populace) věnují zpěvu, jsou v některých para-
metrech hlasu, řeči a komunikace vnímáni zřetelně odlišně od lidí, kteří se 
aktivně zpěvu nevěnují. Jde přitom o takové charakteristiky, které se vztahují 
k pozitivně vnímaným a hodnoceným komunikačním strategiím (postupům, 
vzorcům komunikačního chování).

  Průběžné výsledky šetření signalizují odlišnost nejen ve formálních (never-
bálních) charakteristikách komunikace bezprostředně se odvíjejících od para-
metrů hlasu (zpěvními aktivitami trénovaného a kultivovaného), ale i v oblasti 
vztahové (např. interakci). 

  Hodnotící soudy partnerů, kteří posuzované jedince dlouhodobě a důvěrně 
znají, nasvědčují, že zařazení kondičních a rehabilitačních cvičení hlasu do 
projektu výcviku orientovaného na kultivaci komunikace a interakce je odů-
vodněné.

  V následných výzkumných aktivitách bude třeba zvýšit počet ZO, tak aby 
bylo možno výsledky zpřesnit a zobecnit.

Šetření bude vhodné doplnit: 
 objektivním měřením parametrů hlasu „zpěvných“ a „nezpěvných“,
  technikou, která by pomohla identifi kovat, zda osoby, které se jeví jako 

„zpěvné“, vykazují nějaký specifi cký soubor dovedností, vlastností a rysů
a jaké jsou socializační a edukační determinanty jejich vzniku.

THE PROJECTION OF „SINGING TENDENCIES“
INTO PROFESSIONAL COMMUNICATION

Abstract: The present contribution is directed to the identification of the pe-
culiarities of the basic parameters of voice, speech and communication as they are 
perceived by the partners in formal and informal communication.The aim of these 
reflections and investigation is to improve the techniques of the training of com-
munication (interaction) and the work with voice in the context of communicative 
situations, including problem ones, occurring in professions where voice is one of 
the working tools (education, care, leading, management, therapy).

The authors of the present paper have been working on the techniques of 
training in their professional fields. Thy have concentrated on the intersection fi-
eld, namely the human voice and speech in communication (communicative situ-
ations).

Their reflections are based on the idea assuming that the basic parameters 
of voice and specific features of speech, especially their formal characteristics 
(the use of the voice timbre, modulation, articulation, cadence and others, mostly 
called non-verbal or metacommunicative characteristics of speech) belong to the 
prerequisites of successful communication. One of the inspirations concerning the 
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theme of the authors´ research was their participation in the ISME (The Internatio-
nal Society for Music Education) Conference in Bologna 2008.

Keywords: voice, speech,communication, interactive exercises, condition voice 
exercises, rehabilitation of voice disorders, singing tendencies


