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POSUDEK OPONENTA NA DISERTAČNÍ PRÁCI 

Název práce: Výpočtové modelování samobuzeného kmitání lidských hlasivek 

Autor práce: Ing. Petr Hájek 

Ing. Petr Hájek vypracoval disertační práci, ve které se věnuje výpočtovému modelování jako 

primárnímu prostředku ke zkoumání produkce lidského hlasu. Prezentovaný výpočetní model 

respektuje myoelasto-aerodynamickou teorii fonace, která zahrnuje obecně nelineární vztah mezi 

zdrojem zvuku (hlasivkami) a filtrem (dutinami vokálního traktu). Tato teorie je v současnosti ve 

světové odborné literatuře plně uznávána. Výpočtové simulace, které jsou popsány v této disertační 

práci, zahrnují vzájemnou interakci mezi prouděním vzduchu z plic, samobuzeně kmitajícími 

hlasivkami a šířením zvukových vln. Tento komplexní přístup je vysoce aktuální a přínosný zejména 

v možnostech neinvazivního zkoumání struktury hlasivek, jejichž změny mohou být důsledkem 

hlasivkových patologií a mohou nepříznivě ovlivňovat srozumitelnost řeči. 

Cílem disertační práce bylo 

1) Vytvořit prostorový model hlasivek a vokálního traktu se zahrnutím fonace. 

2) Vytvořený model využít k simulaci některých patologických stavů hlasivky. 

Tyto cíle byly splněny a navíc byly rozšířeny o simulace fonace všech českých samohlásek a 

obohacení výpočtového modelu o další mechanismy důležité pro produkci hlasu. 

Postup řešení 

První část práce, rešeršní studie, přibližuje výpočtové i experimentální modely hlasivek, jejich 

principy i historický vývoj. Dále je první část věnována biomechanice lidského hlasu včetně anatomie 

hlasivek a jejich fyziologickému i patologickému stavu. Na závěr jsou popsány metody zobrazování 

hlasivek a vyhodnocované parametry kmitů hlasivek. Rešeršní studie je vypracována v dostatečném 

rozsahu. 

V další části práce je popsáno samotné výpočtové modelování a prezentace výsledků, nejprve pro 

rovinný model, poté pro prostorový model. Tyto kapitoly jsou přehledně členěny na podkapitoly, 

které detailně popisují model geometrie, materiálu, zatížení a vazeb, síť konečných prvků a výpočetní 

algoritmus. Základní vlastnosti modelu jsou zkoumány pomocí modální analýzy hlasivky a vokálních 

traktů.  Dále je testována citlivost na vstupní parametry, jako jsou tlak z plic, přitlačení obou částí 

hlasivek k sobě (addukce), tuhost povrchového podslizničního vaziva, charakter buzení (okrajová 

podmínka na vstupu průdušnice). Při proudění skrz pevnou hlasivkovou mezeru je pak zkoumán vliv 

stlačitelnosti tekutiny a vliv zavedení SST turbulentního modelu. 

Následuje analýza výsledků modelování pěti českých samohlásek a patologického stavu hlasivky, 

Reinkeho edému, které bylo provedeno změnou tuhosti a tlumení povrchového podslizničního vaziva. 

Znovu je podrobně analyzován vliv stlačitelnosti tekutiny a vliv turbulentního modelu, tentokrát ale 

na parametry kmitání hlasivek, na průběhy tlaku a rychlosti proudění, na akustické charakteristiky a 
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simulovaný elektroglotografický (EGG) signál. Samostatná podkapitola je pak věnována vysvětlení 

odklánění vzdušného proudu nad hlasivkami. 

Poslední část disertační práce se věnuje aplikaci předpětí hlasivek na rovinném modelu. Znovu je 

provedena modální analýza a tentokrát i harmonická analýza hlasivky, dále pak analýza parametrů 

kmitů pro všech pět českých samohlásek. 

Výsledky disertační práce 

Vlivem stlačitelnosti se hlasivky otevírají více a fáze otevření trvá déle, kmit se ale stává méně 

symetrickým. Turbulentní model též ovlivňuje symetrii kmitu, proudění ve vokálním traktu i šíření 

zvukových vln, má však minimální vliv na strukturní výsledky (posuvy čela hlasivky) a fluidní 

výsledky (průtok mezi hlasivkami). 

Odklánění vzdušného proudu nad hlasivkami může být způsobeno dvěma mechanismy: Coanda 

efektem mezi hlasivkami a odkláněním proudu v důsledku vzniku asymetrických vírů nad hlasivkami. 

U všech samohlásek modelovaných pomocí rovinného (2D) modelu hlasivky kmitají s velmi krátkou 

dobou otevření, s rychlým uzavíráním hlasivek a s nízkým průtokem vzduchu. Formantové frekvence 

u tří samohlásek jsou položeny níže, než je obvyklé. Prostorový (3D) model vykazuje menší rozevření 

hlasivek, vyšší základní frekvence kmitání a symetričtější tvar kmitu. Formantové frekvence oproti 2D 

modelu u všech samohlásek ještě mírně klesly. I přesto zní zvuk výsledné samohlásky věrohodněji u 

3D modelu. To může být způsobeno polohou vyšších formantů, které určují barvu hlasu. 

Změna tuhosti a tlumení povrchového podslizničního vaziva (modelování Reinkeho edému) u 2D 

modelu má vliv na amplitudy formantů, čímž může ovlivňovat srozumitelnost samohlásek. Dochází 

též ke změně základní frekvence kmitání hlasivek i dalších parametrů kmitů. Velmi zajímavý, až 

paradoxní, je výsledek, kdy vlivem vyšší tuhosti vaziva klesá frekvence kmitání hlasivek. Tento jev je 

dostatečně diskutován a uspokojivě vysvětlen, stejně jako ostatní výsledky. U 3D modelu vede vyšší 

tuhost vaziva k tomu, že hlasivky zůstávají v konvergentním tvaru a pracují tak v tzv. falsetto 

rejstříku. Naopak při nižším tlumení vaziva dochází ke snazšímu postupu slizniční vlny, tedy 

k lepšímu převracení hlasivky z konvergentního do divergentního tvaru. Výše uvedené změny 

mechanických vlastností vaziva, které mohou být odrazem patologických změn tkáně hlasivky, mají 

vliv na polohu formantů a plnost hlasu a ovlivňují tak srozumitelnost samohlásek. 

Při modelování předpětí hlasivek na 2D modelu došlo u čtyř samohlásek ke zvýšení frekvence 

kmitání, u samohlásky [o:] se frekvence nezměnila. U všech samohlásek pak předpětí vedlo k většímu 

rozevírání hlasivky a prodloužení fáze otevření. 

Závěrečná analýza samobuzeného kmitání v delším časovém úseku pak prokázala, že rovinný model 

není schopen trvale udržet samobuzené kmity hlasivek a to ani při aplikaci předpětí a nových 

materiálových parametrů hlasivky, které umožnily snazší postup slizniční vlny a výsledky posunuly 

blíže fyziologickým hodnotám. Tím více se ukazují výhody nově vytvořeného prostorového modelu, 

který se nepotýká s problémem postupného utlumení samobuzených oscilací. 
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Na výpočtovém modelu byla prokázána plně funkční fluidně-strukturně-akustická interakce. 

V souladu se současným stavem poznání je tato interakce silnější u samohlásek, které mají nízko 

položenou první formantovou frekvenci (např. samohláska [i:]) a naopak slabší interakce je 

pozorována u samohlásek s vyšší první formantovou frekvencí (např. [a:]). 

Závěr 

Přínos disertační práce spočívá v zásadním zdokonalení výpočtového modelu, na jehož vývoji 

pracovali již dříve jiní inženýři z VUT v Brně. Původní výpočtový model byl touto prací doplněn o 

následující možnosti: buzení tlakem z plic oproti původnímu nefyziologickému buzení rychlostí, SST 

turbulentní model proudění, zavedení podélného napětí v hlasivkách. Nově je také na prostorovém 

modelu aplikována geometrie vokálních traktů, která odpovídá všem českým samohláskám. Nový je i 

algoritmus pro přesnější výpočet parametrů kmitů hlasivek.  Takto propracovaný výpočtový model je 

schopen věrně simulovat fonaci a umožňuje zkoumat mnoho vstupních parametrů, včetně různých 

hlasivkových patologií, které ovlivňují kvalitu hlasu. 

Použité metody a postup řešení jsou zcela adekvátní zadaným cílům, které byly beze zbytku splněny. 

Výsledky jsou bohatě ilustrovány grafy, dostatečně diskutovány a v případech, kdy neodpovídají 

odborné literatuře či fyziologickým hodnotám, jsou rozpory uspokojivě vysvětleny. Úvodní rešeršní 

studie je vypracována v dostatečném rozsahu. Práce je poměrně rozsáhlá, avšak přehledná a dobře 

čitelná s minimálním množstvím chyb. Při řešení této složité problematiky se doktorand paradoxně 

dopustil chyby v relativně jednoduchém výpočtu vlastních frekvencí akustických kmitů v průdušnici 

(viz níže Dotazy: Str. 42). Tato chyba však nemá vliv na samotné fungování výpočtového modelu. 

Proto pro autora této disertační práce  

doporučuji udělení akademického titulu Ph.D. 

V Praze dne 29. 11. 2021  

Ing. Vojtěch Radolf, Ph.D. 

             

Dotazy 

 

Str. 36 uprostřed: „Kamera každou 1/30 sekundy postupně nasnímá všechny řádky obrazu shora dolů, 

ukáže výsledek a tento postup opakuje, takže umožní sledovat v čase videokymogram celých 

hlasivek.“ 

- To je přeci strašně pomalé, 30 snímků za sekundu. Je to překlep, nebo jsem špatně porozuměl? 

 

Str. 39: „Povaha interakce. Modelování proudění přes pevnou hlasivkovou mezeru bez uvažování 

fluidně-strukturní interakce.“ 

- Toto musí být nějaký omyl, když celá práce pojednává o fluidně-strukturně-akustické interakci. 
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Str. 40, nad obr. 3.1.: „Povrchové vazivo je silnější, aby se základní frekvence kmitů hlasivek fo 

blížila lidským hlasivkám.“ 

- O kolik je vrstva povrchového vaziva silnější oproti údajům v literatuře? 

 

Str. 42, první odstavec: 

- Proč byla průdušnice uvažována s délkou pouhých 74 mm? 

 

Str. 42, tabulka 3.2: 

- První vlastní frekvence při uzavřených hlasivkách odpovídá čtvrtvlně, to je v pořádku. Druhá vl. 

f. ale odpovídá 3/4 vlně, třetí vl. f. odpovídá 5/4 vlně atd. Vlastní frekvence průdušnice pro 

uzavřené hlasivky tedy mají být 1193, 3578, 5963 Hz. Nemohou být stejné jako vl. f. pro otevřené 

hlasivky! Totéž platí i pro tabulku 3.3. 

 

Str. 86, poslední odstavec: „Průběh tlaku vykazuje po ose podobnou závislost při uvažování 

nestlačitelného (obr. 3.35 a)) i stlačitelného (obr. 3.35 b)) proudění.“ 

- Rozdíl u konvergentního tvaru hlasivek (kladný tlak u C0 a záporný tlak u C1 nad hlasivkami) 

není podstatný? 

- Jak jsou tyto průběhy tlaku získány? Jsou vykresleny hodnoty tlaku po délce L v jeden časový 

okamžik, např. při konvergentním tvaru hlasivek? Nemělo by smysl u stlačitelného proudění 

započítat zpoždění odpovídající rychlosti šíření zvukové vlny od hlasivek do daného místa? 

Potom by se výsledky stlačitelného proudění mohly více přiblížit výsledkům s nestlačitelným 

prouděním. 

 

Str. 123, začátek odstavce 5.3.2: „Rovinné hlasivky byly buzeny harmonicky na laterární straně ve 

směru osy x.“ 

- Oceňuji, že kromě modální analýzy hlasivky byla provedena i harmonická analýza. Ovšem 

vzhledem k tomu, jakým tvarem kmitají samobuzené hlasivky, nemělo by smysl při harmonické 

analýze předepsat také buzení ve směru osy y? 

 

 

Poznámky 

 

Str. 15, druhý odstavec: „Hlasivky jsou uvažovány jako zdroj harmonického spektra …“ 

- Připadá mi srozumitelnější formulace např. „Hlasivky jsou uvažovány jako zdroj zvuku 

s harmonickým spektrem…“ 

 

 Str. 15 třetí odstavec: „Kmitající hlasivky … produkují akustické spektrum, které můžeme označit za 

zvuk generovaný hlasivkami…“ 

- Spíše bych řekl, že hlasivky produkují zvuk, jehož spektrum můžeme zkoumat. 

 

Str. 31, odstavec 2.2.2, druhý řádek (překlep): „Proud vzduchu … je ROZKMITÁN“ 
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Str. 34 uprostřed (překlep): „ s kmitáním hlasivek DOMINANTNĚ souvisí…“ 

Str. 86, předposlední odstavec (překlep): „ U STLAČITELNÉ tekutiny je proud vzduchu nad 

hlasivkami rozvlněný kvůli postupujícím zvukovým vlnám…” 

Str. 102:  Z obr. 4.6 není jasný rozdíl mezi prvním a třetím vlastním tvarem kmitu. Směr pohybu mohl 

být naznačen šipkami podobně jako na obr. 3.11. 

 

Teze disertační práce 

Teze disertační práce Ing. Petra Hájka mají požadované členění. K jejich obsahu mám pouze dvě 

poznámky: 

Str. 12, druhý odstavec: 

Zde je uvedeno, že použité elementy FLUID 141 mají 7 stupňů volnosti. V disertační práci je však 

údaj 6 stupňů volnosti. 

 

Str. 13, předposlední odstavec: „Průběh tlaku u úst …“ 

 - Pokud to rozsah tezí umožní, doporučuji zpřesnit údaj, ve kterém místě u úst byl tlak sledován. 

(Např. „V ústech X mm od úrovně rtů.“) 

 

 


