Průvodní slovo k Terminologickému dotazníku v oboru VOKOLOGIE
Vážení kolegové,
obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku uvedeného na stránkách
Výzkumného centra hudební akustiky HAMU (http://zvuk.hamu.cz/vyzkum/hlas.php). Tímto
průzkumem bychom rádi zmapovali situaci týkající se problematiky terminologie používané v
oblasti popisu hlasu.
Cílem je zjištění rozsahu termínů používaných při popisu vlastností hlasu. Dalšími cíly jsou
hledání společných a sporných termínů mezi jednotlivými profesemi vokologických oborů
s různým zaměřením (pedagogika, medicína, věda a výzkum).
Dotazník se zaměřuje na 8 základních oblastí hlasové problematiky – fonace, artikulace, dech,
rezonance, hlasový rejstřík, barva hlasu, kvalita zvuku hlasu a hlasová terminologie.
Pro většinu oblastí jsou uvedeny 3 základní otázky:
A) Jaká slova / slovní atributy1 používáte při popisu hlasu v dané oblasti,
B) Jak často popisujete uvedenou oblast ve Vaší profesi,
C) Vysvětlete daný pojmem jak jej používáte ve své profesi, případně uveďte
druhy/dělení. (viz dále uvedené příklady).
Vaše odpovědi by měli být stručné avšak výstižné (viz příklady) v rozmezí několika vět dle
Vašeho uvážení.
Jelikož se jednotlivé oblasti do jisté míry překrývají, zaměřte se v odpovědích přímo na
konkrétně dotazovanou oblast. Pokud by se Vaše odpověď shodovala s odpovědí již
popsanou v jiné oblasti, uveďte pouze, že již bylo vysvětleno a kde (např. bylo zodpovězeno
v rámci otázky 3, odpověď C).
Pokud odpověď na danou otázku neznáte nebo nechcete uvést, zaznamenejte prosím a zapište
důvod (např. nevím, nechci odpovídat, nerozumím zadání, atd.).
Výsledky dotazníku budou zpracovány anonymně. Vaše jméno a kontakt na Vás
potřebujeme pro vyloučení vícenásobného odpovídání a pro případnou budoucí spolupráci
v další etapě výzkumu po zpracování výsledků. Kriteriem pro kategorizaci budou údaje
z vašeho osobního profilu (na začátku dotazníku) a to zejména Vaše odbornost, kterou
prosíme vyplňte v otázce: Jaká je Vaše dominující profese a uveďte obor činnosti/specializaci.
Pokud se zaměřujete na i na další obory činnosti, vyznačte i více možností a číslem rozlište 1- nejvýznamnější, 2 – méně významná, atd.).
Děkujeme za pečlivost a Váš čas věnovaný k vyplnění dotazníku.
Prosíme přečtěte si příklady, jak vyplňovat dotazník na následujících stranách!

1

podstatné nebo přídavné jméno označující konkrétní vlastnost nebo míru

Příklady jak vyplňovat dotazník
Uvádíme příklady vyplnění dotazníku ale pro oblasti (termíny) nesouvisející s vokologickými
obory:
Oblast popisu - Auto
K jakému účelu používáte slovní popis Auta
Odp.1: používám jenom z neodborného hlediska
Odp.2: když vysvětluji kdo za mnou parkuje a že nevyjedu, když po telefonu
vysvětluji, co se mi stalo a co s tím mám dělat
A) Doplňte slova/slovní atributy, které vás napadnout při popisu auta. Napište 5 až 10
slov a případně je vysvětlete:
Odp.1.: barva, typ, výkon, velkost, druh (osobní, nákladní)
Odp.2.: barva, značka, velikost, terénní, nákladní, osobní, sanitka
B) Jak často používáte uvedené slovní atributy ve vaší profesi?
Odp.1.: výjimečně
Odp.2.: nikdy
C) Vysvětlete pojem Auto jak jej používáte ve své profesi. Případně uveďte druhy nebo
dělení.
Odp.1.: auto popisuji jenom když chci popsat jaké auto se mi líbí nebo bych chtěl,
auto – dopravní motorový prostředek, dělení viz odp. A
Odp.2.: nepopisuji

Oblast popisu auta- Motor
A) Doplňte slova/slovní atributy, které vás napadnout při popisu motoru (auta).
Napište 5 až 10 slov a případně je vysvětlete:
Odp.1.: výkon, velkost, objem válců, typ (dvou takt, čtyř takt a ten nový typ nevím jméno), uložení(ve předu, v zadu)
Odp.2 .: nevím
B)

Jak často používáte uvedené slovní atributy ve vaší profesi?
Odp.1.: téměř nikdy
Odp.2.: nikdy

C) Vysvětlete pojem motor (auta) jak jej používáte ve své profesi. Případně uveďte
druhy nebo dělení.

Odp.1.: Motor auta je jeho hnací část, která převádí energii paliva na rotační
energii (proto motor) a ta je následně převedena na kola za účelem
pohybu auta. Z toho hlediska je možné rozdělit motory:
- podle druhu paliva: benzínové, naftové, elektrické, plynové, případně
jiná paliva;
- z hlediska typu spalování jsou 2 a 4 taktní motory a motor nový (nevím
jméno autora W...)
Odp.2.: nevím, motor je v autě a bez motoru auto nepojede ☺

