Funkční hodnocení hlasu – nácvikový praktický kurz
Termín:
Dvoudenní kurz: 24.11.2014 a 8.12.2014
Místo konání:
Zvukové studio a Výzkumné centrum hudební akustiky (MARC), Hudební a taneční fakulta
Akademie múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha 1
Popis:
Dvoudenní kurz pro nácvik funkčního hodnocení hlasu se zaměřením na percepční nácvik a
následné hodnocení:
- vlastností hlasu,
- videolaryngoskopického a videostroboskopického nálezu,
- vyšetření hlasového pole.
Cílem kurzu je propojení uvedených metod pro stanovení funkčních vlastností hlasu a
přípravu terapeutického plánu.
Součástí kurzu jsou nácvikové a hodnotící percepční testy pro uvedené metody (v podobě
zvukových a video nahrávek) přístupné přes internet, které budou součástí samostatné práce
účastníků kurzu v podobě domácích úkolů.
Pořadatel:
Výzkumné centrum hudební akustiky (MARC), Hudební a taneční fakulta Akademie
múzických umění v Praze, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha 1
Cena: 500 Kč celkově za obě části kurzu
Lektoři:
MUDr. Martin Kučera
- (ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch,
Svatohavelská ulice 266, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
I.,II. atestace v ORL, atestace z foniatrie, v minulosti působení na ORL klinice FN v Hradci
Králové, v současné době privátní praxe. V posledních 12 letech přednášková, publikační i
lektorská činnost v hlasové problematice.
RNDr. Marek Frič, Ph.D. - (Výzkumné centrum hudební akustiky, HAMU, Malostranské
náměstí 13, 118 00 Praha 1)
Vědecký pracovník v oblasti akustiky a psychoakustiky hlasu, dlouhodobě pracoval v klinické
praxi v oblasti diagnostiky poruch hlasu a sluchu na předních foniatrických pracovištích v SR
a ČR (Foniatrické oddelenie FN v Bratislave, Medical Helathcom, s.r.o). 13 let přednášková a
publikační činnost v oblasti diagnostiky poruch hlasu a aplikace psycho-akustických metod
ve vokologii.
Podmínky účasti na kurzu:
1) vlastní notebook s wifi pro připojení k internetu
2) odbornost ORL lékař nebo atestant, foniatr, PHD student souvisejících oborů, praktik
v oboru hlasové terapie nebo pedagogiky
3) druhé části se může zúčastnit jenom ten, kdo splní domácí úkol I
Přihlášení:
Závaznou přihlášku a kontaktní údaje zašlete na email: hlasfunkce@seznam.cz

Program:
Kurz I. část - termín 24.11.2014
Čas

Předn. Obsah

9:00-10:30

Frič

10:30-11:30

Frič

11:30-12:00
12 - 13 h

Frič

13-13:30

13:30-14:30

14:30-16:00
16:00-16:30

16:30-17:00

Základy psycho-akustiky
Teorie – základy psychoakustiky hlasu, model zdroje a filtru, výška,
intenzita, hlasové rejstříky, harmonické složky, formanty, spektrum,
perturbace
Poslechové hodnocení vlastností hlasu
Teorie - rozbor hodnocení vlastností hlasu, zdravý hlas, patologický
hlas, profesionální hlas (mluvní projev ale také sledování vlastností
hlasu při vyšetření hlasového pole, tedy při změnách výšky, intenzity
a hlasových rejstříků)
Praktické ukázky – prezentace poslechových testů, nácvik
hodnocení, ukázka testů k domácím úkolům
OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA

Frič

Stroboskopie
Základní projevy hlasu v optických metodách – změny výšky,
intenzity a hlasového rejstříku v optických metodách

Základní morfologické změny u organických poruch hlasu ve
stroboskopii a laryngoskopii – přehled základních morfologických
Kučera znaků optických vyšetřovacích metod
Funkční hodnocení stroboskopických záznamů – workshop celkové
hodnocení poruchy funkce hlasu ze stroboskopie, přehled
jednotlivých
typů morfologických a funkčních změn
Kučera
Předvedení zácvikových testů – přehled zácvikových testů na domácí
Frič,
úkol
Kučera
Domácí úkol I
Návody a potřebné dokumenty:
a. Poslechové testy patologických hlasů (GRBAS škály)
b. Stroboskopie zácvikové testy
Frič

Domácí úkoly I část – samostatná práce účastníků vzdáleným přístupem přes internet (25.11.
- 7.12. 2014)
a. Poslechové testy patologických hlasů (GRBAS škály)
b. Stroboskopie zácvikové testy

Kurz II. část – termín 8.12.2014
Předn.

Obsah

9:00-10:00

Frič

Hlasové pole
Teorie – rozbor dosavadních poznatků o hlasovém poli

10:00-11:00

Skupinová
práce

Praktický nácvik vyšetření – rozdělení do vícero skupin a praktický
nácvik s lektory

Čas

11:00-12:00 Frič, Kučera
12:00 - 13:00

Funkční hodnocení vlastností hlasu při vyšetření hlasového pole
přehled příkladů a diagnóz na základě hlasového pole a poslechu
OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA

Funkční hodnocení hlasu
13:00-15:00

Kučera

15:00-16:00

Kučera, Frič

16:00-17:00

Frič

Rozbor kasuistik se zaměřením na tvorbu terapeutického plánu asi volné pokračování souhrnu s důrazem na kazuistiky
Souhrn – funkční pohled a interpretace propojení percepčního
hodnocení, hlasové pole a stroboskopie. Přehled a diskuze nad
dosavadními poznatky
Domácí úkol II
Návody a potřebné dokumenty:
a. Provedení nahrávky hlasu a její hodnocení a analýza v hlasovém
poli
b. Percepční testy zvukových a vide nahrávek z vyšetření hlasu
c. Komplexní hodnocení funkčního stavu hlasu

Domácí úkoly II část – samostatná práce účastníků vzdáleným přístupem přes internet (9.12.
- 9.1. 2015)
a. Provedení nahrávky hlasu a její hodnocení a analýza v hlasovém poli
b. Percepční testy zvukových a vide nahrávek z vyšetření hlasu
c. Komplexní hodnocení funkčního stavu hlasu (propojení laryngoskopických,
stroboskopických nálezu, s vyšetřením hlasové pole a nahrávek hlasu)

