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Funkce svalů při pohybu

Agonisté – vykonávají pohyb

Synergisté – spoluúčast na pohybu 

Neutralizační – ruší nežádoucí směr pohybu

Fixační – zpevňují pohybový segment

Antagonisté – působení v protilehlém směru

Pohyb části 
těla 

Deltoideus
Trapezius
Teres major
Latisimus dorsi



Základní frekvence hlasu Intenzita hlasu

hrudní rejstřík hlavový rejstřík hrudní rejstřík hlavový rejstřík

CT ++ + - -

MVOC + +- ++ -

+ +- +- -

IA +- +- +- -

CAP +- - - -

Dých. sv. +- +- ++ ++

CAL



Funkční poruchy – definice a dělení

• Nejčastěji – poruchy hlasu bez zjevné 
organické patologie v oblasti hrtanu

• Nedefinováno

• Nerozdělováno na organické a funkční vůbec

Vývoj terminologie pro hlasové poruchy 
bez organického nálezu

Nervous hoarseness……………………………………...Traube/1871
Spastic dysfonia………………………………………….….Schnitzler/1875
Lalophobia……………………………………………………..Coën/1886
Aphtongia………………………………………………………Gutzman/1898
Psychophonoasthenia…………………………………….Greene/1938
Habitual dysphonie…………………………………………Van Thai/1954
Spastic dysphonia/aphonia……………………………..Kiml/1965
Habitual hyperkinetic dysphonia…………………….Aronson/1966
Psychogenic dysphonia……………………………………Elias /1989
Conversion dysphonia………………………………….…Matas/1991
Psychogenic spasmodic dysphonia………………….Sapir/1995
Hyperfunctional dysphonia………………………….…Goldman/1996
Functional dysphonia…………………………………..…Roy/2000
Non-organic habitual dysphonia………………….…Demmink/2001
Hysterical aphonia………………………………………….Roy/2003
Primary muscle tension dysphonia………………….Verdolini/2006



Tvorba hlasu na úrovni hrtanu

HYBNOST
HMOTA/
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Co zde vidíme?

KOORDINACE  
POHBU

UZÁVĚR

KMITY



Funkční porucha´= postižení koordinace
Přijetí vadného motorického vzorce

Případné organické změny jsou druhotné

• Fonační dyskoordinace
• Respiro-fonační dyskoordinace
• Posturo-respiro-fonační dyskoordinace
• Posturo-respiro-fonačně-artikulační dyskoordinace

Poruchy z přetížení – biologického/fyzického
-charakteristický zvýšený fonační tlak, který traumatizuje hlasivky, ale 

neznemožňuje fonaci. 
- vadný motorický vzorec s cílem být slyšen

Poruchy „psychogenní“ – přetížení psycho-socio
- charakteristické extrémní napětí, které brání fonaci nebo výrazně moduluje  

hlas
- vadný motorický vzorec s cílem „přežít“, nikoliv být slyšen



Poruch z přetížení

RESPIRO-FONAČNÍ DYSKOORDINACE



Psychogenní poruchy
Fixace fonační 
dyskoordinace

-
extrémní napětí 
hrtanových svalů Problém 

na úrovni 
podvědomí

Jde o způsob přežití jedince 
v jeho prostředí/situaci

(fixace stereotypní reakce)

Terén neurózy, 
úzkostí aj.

Hlas je zástupný 
problém



Terapeutické přístupy-poruchy z přetížení



Spastická dysfonie (1 rok)
Th.: posturální tonizace

Spastická dysfonie (2 roky 
progrese)

Th.: kašel + hrudní vibrační 
masáž „hmmmmmm“

Terapeutické přístupy-„Psychogenní“ poruchy
Mutační porucha

Th.: kašel + hrudní vibrační 
masáž „hmmmmmm“

Spastická dysfonie (3/4 roku)
Th.: trubičkové 

techniky+vokalozace



Hádanka – co vidíme a jak rehabilitovat?
• PZ (žena, 69 let) – paréza vpravo po thyreoidektomii, hyperaddukce
• Před reed.: s námahou tvořený hlas, nízký výkon, hlasová únavnost Funkční složka organické poruchy…

(neadekvátní kompenzační zvýšení fonačního tlaku-spaticita

RHB…jako poruchy z přetížení



Závěrem
• Funkční poruchy nejsou vždy jasně ohraničeny od organických

• Nejspíše si je ale musíme jako termín ponechat

• Vždy se jedná o fixaci dyskoordinace pohybového vzorce účastnícího se 
fonace

- z důvodu potřeby býti slyšen
- z důvodu „nebýti slyšen, ale být vyslyšen“

• Poruchy z přetížení dobře rehabilitovatelné

• Psychogenní – nutno hledat strategie
- dyskoordinace je aktivní „sebeobrana“

…nelze řešit jen hlas a z pozice psychoterapie není ani doporučováno

- dyskoordinace je naučená reakce již bez nutnosti aktivní„sebeobrany“
…lze řešit cestou hlasové rehabilitace       



Funkční pohled na hlasové poruchy

Terapeutický postup/koncept
• Edukace - abych zvýšenou zvládl hlasovou zátěž 

PORUCHY Z PŘETÍŽENÍ

• Vyvození - abych přijal svůj hlas, sebe samého, svou situaci     

PSYCHOGENNÍ PORUCHY

• Kompenzace - abych měl použitelný hlas při postižení hrtanu/inervace   

ORGANICKÉ PORUCHY

Pacient chce: tvořit hlas bez námahy/s minimální námahou
být slyšet
mít společensky a esteticky přijatelný hlas

Funkční porucha je neadekvátní 
reakce na zátěž 

(bio/psycho/sociální)



Děkuji za pozornost

www.hlascentrum.cz





Funkční hlasové poruchy 

Neschopnost adaptace na zátěž (bio-psycho-sociální)
Při odstranění zátěže se stav může normalizovat
Organické změny na hlasivkách vznikají druhotně – z nepřiměřené zátěže

- z dlouhodobého hlasového přetížení (na úrovni fyzické, mnoho a hlasitě)
hlasová astenie
hyperkinetická dysfonie 
hlasivkové uzlíky

- funkční/psychogenní (dominuje  psychická a sociální zátěž)

1 - psychogenní afonie
- paradoxní pohyb hlasivek

2 - prolongovaná mutace,
- fistulózní hlas 

3 - psychogenní spastická dysfonie

Zvýšený fonační tlak…traumatizace hlasivek

Extrémně zvýšené napětí všech svalů 
hrtanu s převahou  jedné skupiny

Addukt. Abdukt.

Extenz.

Vývoj terminologie pro hlasové poruchy 
bez organického nálezu

Nervous hoarseness……………………………………...
Spastic dysfonia………………………………………….….
Lalophobia……………………………………………………..
Aphtongia………………………………………………………
Psychophonoasthenia…………………………………….Greene/1938
Habitual dysphonie…………………………………………Van 
Spastic dysphonia/aphonia
Habitual hyperkinetic dysphonia
Psychogenic dysphonia……………………………………Elias /1989
Conversion dysphonia………………………………….…Matas/1991
Psychogenic spasmodic
Hyperfunctional dysphonia
Functional dysphonia…………………………………..…Roy/2000
Non-organic habitual dysphonia
Hysterical aphonia………………………………………….Roy/2003
Primary muscle tension



Poruchy z přetížení



Psychogenní poruchy





Základní frekvence hlasu Intenzita hlasu

hrudní rejstřík hlavový rejstřík hrudní rejstřík hlavový rejstřík

CT ++ + - -

MVOC/TA + +- ++ -

+ +- +- -

IA +- +- +- -

CAP +- - - -

Dých. sv. +- +- ++ ++
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Hybnost
Porucha hybnosti (0  - 1 - 2 – 3)

Zvýšená – organické spasticity (DMO, Parkinson. sy…..)              
Snížená hybnost - lehká obleněnost pohybu

- obleněná hybnost                                                                                     
- obrna

Strana - jednostranná   X  oboustranná       
Postavení - mediální X paramediální X intermediální X inspirační
(Jiné  - srůsty….omezují hybnost)

(23) (24)

(34)

Dif. dg. pozor

(35)



Hmota, objem, (elasticita)
Změna hmoty a objemu hlasivky: zvětšení X  zmenšení   (0 - 1  - 2 – 3)

V rozsahu celé hlasivky  – jednostranná   X oboustranná

Lokalizovaně – jednostranná   X oboustranná
Přední, střední, zadní třetina blanité části, chrupavčitá část
Plocha – mediálně, kraniálně, kaudálně



Funkce svalů při pohybu

Agonisté – vykonávají pohyb

Synergisté – spoluúčast na pohybu 

Neutralizační – ruší nežádoucí směr pohybu

Fixační – zpevňují pohybový segment

Antagonisté – působení v protilehlém směru

svaly 
dynamické 

Deltoideus
Trapezius
Teres major
Latisimus dorsi
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hrudní rejstřík hlavový rejstřík hrudní rejstřík hlavový rejstřík

CT ++ + - -

MVOC/TA + +- ++ -
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Koordinace - postižení 

• Funkční postižení při zachované hybnosti   (0 - 1 - 2 – 3)

• Vychází z  nekoordinovaného převažujícího napětí některé ze skupin  svalů
iniciálně X  v průběhu X v závěru  X  po celou fonaci

Adduktory            
Abduktory           
Extenzory 
Paradoxní hybnost

adduktory abduktory

extenzory



HLASOVÉ POLE



I.

Poruchy z přetížení



• Zábraha Petr,

• ZP (muž, 12 let) – hlasivkové uzlíky, zvýšený fonační tlak

• Před reed.: časté téměř afonie po hlasitém projevu, bolesti po mluvení

• Po reed.: hlas zlepšen, zvládá hlasitý projev, nejsou bolesti a afonie



• Petrláková Alžběta

• PA (žena, 27 let) – po nástupu do práce – telefonistka, zn. přetížení hlasu 

• Před reed.: bolesti při mluvení, nestabilita hlasu, častý chrapot

• Po reed.: hovoří bez  námahy a bolesti, zvládá práci, hlas stabilní



• Chlumecký Michal
Ztráta napětí v 
hlase.

• PA (muž , 10 let) – uzlíky + vývojová vada řeči, reedukace jen na úrovni dýchání

• Před reed.: bolesti při mluvení, časté ztráty hlasu po přetížení

• Po reed.: odeznění uzlíků, hlas normalizován (mimo poruchu rezonance a řeči),  

dokáže být hlasitý v projevu bez následků



• Semeráková Jana

• SJ (žena, 32 let) – školitel, bez výrazné organicity nálezu

• Před reed.: hlasová únavnost, po zátěži zhoršený hlasový výkon, bolesti hrdla

• Po reed.: hovoří bez  námahy a bolesti, zvládá práci



• Kleinerová veronika malé uzlíky

• KV (žena, 23 let) – před nástupem na PF, větší subjektivní potíže neměla
• Před reed.: dle hlasového pole hlas „lepší“ ve zpěvném hlasu, v reálu tvořen 

spasticky
• Po reed.: hlas tvoří volněji především ve výškách,

kryje rejstříky



• Erben Tomáš

• ET (muž, 54 let) – velitel hasičů, naznačené uzlíky

• Před reed.: hlasová únava po hlasové  zátěži, ráno nutnost „rozmlouvat“ hlas

• Po reed.: zvládá lépe zátěž, ráno není 

nutnost  „rozmlouváníí“



II.

Funkční spasticity



• Čtvrtečka Josef 
mutační 

porucha

• ČJ (muž, 17 let) 2 roky trvající mutace, st po ukončení růstu

• Před reed.: nestasbilita rejstříků/vyšší poloha 

• Po reed.: prohloubení, voláni kryto se zesílením zpěvním



• Kadrmasová Marie

• KM (žena, 56 let) - spastická funkční dysfonie - afonie

• Před reed.: 2 roky přechodné potíže s obtížnou tvorbou hlasu. Nízký výkon, 
selhávání hlasu, hlasová únavnost. Vždy začíná infektem HCD. Nyní 2 měsíce 
trvání potíží.

• Po reed.: Návrat do konverzační přirozené polohy. Zatím rok bez recidivy



III.

Organické poruchy s funkční 
„spasticitou“



• Kučera Zdeněk

• KZ (muž,54 let) - spastická funkční dysfonié+ terén atrofie

• Před reed.: nízký výkon, hlasová únavnost 

• Po reed.: obnova  výkonu, ústup hlasové únavnosti



• Chvojková Helena

• ChH (žena, 55 let) – od operace štítné žlázy dysfonie, vertigo při chůzi v úzkých 
prostorech, asymetrie hmoty.

• Před reed.: rychlý nástup hlasové únavy, zhoršení chrapotu, bolesti hrdla, vertigo

• Po reed.: hovoří bez  námahy a bolesti, 

bez vertiga



• Herzogová Alena

• KZ (žena, 62 let) – těžká  dysfonie po operacích R. edému, kompenzuje hyperaddukcí

• Před reed.: nízký výkon, extrémní hlasová únavnost (po minutě hovoru) 

• Po reed. :ústup hlasové únavnosti zvládá hovořit i 20 minut a  v pozadí jiného zvuku.   

Hlas se stal  zvučnější a volněji tvořený.



• Zapletalová 
monika

• PZ (žena, 26 let) – jizvení po opakované operaci papilomatózy, nepřiměřený fonační tlak 

• Před reed.: s velkou námahou tvořený hlas, nízký výkon, velká hlasová únavnost

přestala  pracovat

• Po reed.: hovoří bez  námahy,  dostatrečný výkonu i na pozadí hluku

• návrat do práce/hovoří celý den



Souhrn



Děkuji za pozornost



Hádanka



• Nedomlelová – přetížení

Konverzační + volání beze změny, jen otevření 
zpěvu


