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POVZETEK 

 

Izhodišča. Pri nekaterih poklicih so prisotni dejavniki, zaradi katerih obstaja večja 

verjetnost nastanka glasovnih težav. Med poklice z veliko glasovno obremenitvijo in 

hkrati zahtevo po dobri kakovosti glasu spadata tudi poklica pevca in igralca. Namen 

raziskave je bil ugotoviti, kako pogosto se pojavljajo glasovne težave pri poklicnih 

igralcih in pevcih ter pri kandidatih za te poklice, raziskovali smo tudi potencialne 

vzroke zanje.  

 

Metodologija. Vključili smo 65 poklicnih igralcev in 63 poklicnih pevcev iz 

profesionalnih gledališč oziroma pevskih zborov in pri njih s pomočjo anonimnega 

vprašalnika dobili podatke o glasovnih težavah in morebitnih vzrokih zanje. Za 36 

kandidatov za študij dramske igre in 31 kandidatov za študij solo petja, ki so bili pred 

začetkom študija pregledani v Centru za motnje glasu, govora in požiranja Klinike za 

ORL in CFK UKC Ljubljana v letih 2011−2014, smo poiskali anamnestične podatke in 

podatke foniatričnega oziroma logopedskega pregleda, rezultate akustične in 

aerodinamične analize njihovih glasovnih vzorcev. Primerjali smo (i) skupini mladih 

kandidatov za poklice z veliko glasovno obremenitvijo, (ii) skupini pevcev in igralcev 

ter (iii) kandidate za posamezen poklic z glasovno obremenitvijo in dejanske elitne 

glasovne uporabnike (pevce, igralce) ter podskupini poklicnih pevcev oziroma igralcev 

s pogostimi glasovnimi težavami in brez njih.  

 

Rezultati. Izkazalo se je, da imajo poklicni igralci in kandidati za študij dramske igre 

pomembno več neprimernih glasovnih in govornih navad ter prisotnih več negativnih 

dejavnikov za glas kot poklicni pevci in kandidati za študij solo petja. Poklicni igralci in 

kandidati za študij dramske igre so se pomembno razlikovali po neprimernih glasovnih 

navadah, prisotnosti LFR in pogostosti glasovnih težav. Prav tako se je pomembno 

pogostejša prisotnosti LFR in pogostih glasovnih težav izkazala pri poklicnih pevcih v 

primerjavi s kandidati za študij solo petja. Primerjali smo tudi skupino poklicnih pevcev 

s pogostimi glasovnimi težavami s poklicnimi pevci brez pogostih težav in ugotovili, da 

imajo poklicni pevci s pogostimi glasovnimi težavami prisotnih več negativnih 

dejavnikov za glas. Kot pomembna dejavnika sta se izkazala glasen govor in prisotnost 
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alergij. Primerjava skupine poklicnih igralcev s pogostimi glasovnimi težavami s 

poklicnimi igralci brez pogostih težav ni razkrila pomembnih razlik med obema 

skupinama. Ugotovili smo, da več kot polovica poklicnih igralcev in kandidatov za 

študij dramske igre kadi. 

 

Zaključki. Rezultati raziskave so pokazali, da je poznavanje skrbi za glas med 

poklicnimi igralci in pevci nezadostno. To še posebej velja za igralce, saj so imeli v za 

elitnega uporabnika glasu previsokem odstotku neprimerne govorne navade in kadili. 

Potrdili so pomen preventivnih pregledov pred vpisom na študij dramske igre in solo 

petja, tako da začnejo s študijem samo osebe z zdravim in zmogljivim govornim 

aparatom. Opozorili pa so tudi na dejstvo, da bi tako poklicni pevci kot igralci tudi v 

času svoje poklicne poti potrebovali dodatne informacije o dejavnikih, ki škodujejo 

kakovosti glasu, ter občasne foniatrične in logopedske preglede. Prav logoped bi lahko 

imel ključno vlogo v vseživljenjskem učenju in spremljanju elitnih glasovnih 

uporabnikov za preprečitev glasovnih težav, ki bi jim lahko onemogočile opravljati 

poklic. 
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ABSTRACT 

 

Background. In some professions, the factors, which increase the possibility of voice 

problems occurrence can be detected. Among the occupations, which include a greater 

amount of voice load and at the same time a requirement for good voice quality, there 

are the professions of singers and actors. The purpose of the study was to determine 

how frequent the voice problems occur among professional actors and singers and 

candidates for these professions. We also investigated the potential causes for voice 

problems.  

 

Metodology. 65 professional actors, 63 professional singers from professional theatres 

and choirs and 36 candidates for drama play studies and 31 candidates for solo singing 

studies, who were examined in the Centre for disorder of voice, speech and swallowing 

problems at the Department of Otorhinolaryngology and Cervicofacial Surgery of 

Medical Centre Ljubljana, between 2011 and 2014 were included in our study.  The 

data about voice problems of the participants and their possible causes were obtained 

with an anonymous questionnaire. For The data on medical history and findings of 

foniatric or speech therapist’s examination and the results of the acoustic and 

aerodynamic analysis of their voice samples were taken from the medical 

documentation of the examined candidates. We compared (i) the groups of young 

candidates for the professions with large voice load (ii) the groups of singers and actors 

and (iii) the candidates for each profession with voice load and the actual elite voice 

users (singers and actors) and the subset of professional singers and actors with and 

without the frequent voice problems.  

 

The results. The results have shown that the professional actors and drama play 

candidates display more inappropriate voice and speech patterns than the professional 

solo singers and solo singing candidates.  Professional actors also have more risk factors 

which have a negative effect on their voice. Professional actors and candidates for 

drama play studies differed significantly in inappropriate voice habits, the presence of 

LPR and the frequency of voice problems. In addition, compared to the candidates of 

solo singing studies, the presence of LPR and the voice problem frequency were 

significantly higher in the professional singers. We also compared a group of 
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professional singers with frequent voice problems to the group of professional singers 

without the frequent voice problems and found out, that there are more negative factors 

for voice in the group of the professional singers with more voice problems. Very 

important risk factors turned out to be loud speech and the presence of allergies. The 

comparison of the group of professional actors with frequent voice problems to the 

group of professional actors without frequent voice problems did not show any 

particular differences. More than a half of the group of professional actors and the 

candidates for drama play studies are smokes. 

  

Conclusions. According to the results, the professional actors and singers have 

insufficient knowledge of a proper voice care. Worse voice behaviour showed actors, 

whose percentage of inappropriate speech and smoking habits was too high for an elite 

voice user representative. The results confirmed the importance of preventive 

examinations before the enrolment in drama play and solo singing, therefore only 

candidates with healthy and efficient voice apparatus could enrol in these study 

programmes. The results also stressed the fact that both, professional singers and actors, 

would need additional information about the risk factors, which impair their voice 

quality as well as occasional foniatric or speech and language therapist’s examinations. 

It is a speech and language therapist that could have played a vital part in lifelong 

learning and monitoring the elite voice users and thus efficient prevetion of the voice 

problems that might render them unable to perform their profession. 

 

KEY WORDS 

Risk factors, voice problems, elite voice users, actors, singers. 
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KRATICA  OPIS KRATICE 

dB   Decibel 

F0   Temeljna grlna frekvenca 

GER   Gastroezofagealni refluks 

GERB   Gastroezofagealna refluksna bolezen 

Hz   Herz 

LFR   Laringofaringealni refluks 

MDVP   Multi-Dimensional Voice Program 

MFR   Srednji pretok zraka skozi grlo 

MPT   Maksimalni fonacijski čas 

MTD   Mišično-tenzijska disfonija 

NHR   Razmerje med harmoničnimi in šumskimi elementi v glasu 

PV   Fonacijski volumen 

RAP   Spreminjanje višine temeljne grlne frekvence (Jitter) 

Shim   Spreminjanje amplitude temeljne grlne frekvence (Shimmer) 

VK   Vitalna kapaciteta 

VTI   Indeks turbulence 
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1. UVOD 

 

Danes približno tretjina delovne sile kot primarno delovno sredstvo uporablja glas. 

Glasovne težave so dokaj pogoste v splošni populaciji, še pogostejše pa pri poklicih, ki 

zahtevajo večjo količino govora, delo v hrupnem okolju, sporazumevanje na dolge 

razdalje, v prostorih s slabo akustiko, brez možnosti uporabe pripomočkov za ojačenje 

govora (mikrofon) itd. (Vilkman, 2000).  

 

Poklicni pevci in igralci opravljajo poklic, ki zahteva ob veliki glasovni obremenitvi 

tudi zelo visoko kakovost glasu. Pri delu se srečujejo z mnogimi neugodnimi dejavniki, 

zaradi katerih obstaja večja verjetnost nastanka glasovnih težav. Iz prakse vemo, da 

pojav glasovnih težav lahko pomeni zaključek njihove profesionalne kariere. Zato jih 

upravičeno uvrščamo med elitne glasovne uporabnike, kot jih imenujeta Koufman in 

Isaacson (1991). 

 

Poleg izraza elitni glasovni uporabniki uporabljamo za poklicne pevce in igralce tudi 

izraz profesionalni glasovni uporabniki. Nekateri ostali avtorji razvrščajo uporabnike 

glasu glede na zahteve po glasovni kakovosti, količini glasovne obremenitve, zahtevani 

glasnosti in potrebi po potovanju v njihovem poklicu (Vilkman, 2000; Timmermans, 

Vanderwegen in De Bodt, 2005). V skupino profesionalnih glasovnih uporabnikov 

uvrščajo tudi učitelje, a v primerjavi z njimi so profesionalni pevci in igralci tisti, pri 

katerih je zahteva po glasovni kakovosti višja (Timmermans idr., 2005). 

 

1.1 NASTANEK IN OBLIKOVANJE GLASU 

 

Za dober glas je potreben zdrav vokalni aparat in ravnotežje med glasovnimi 

zmogljivostmi in glasovnimi obremenitvami (Hočevar Boltežar, 2008). Vokalni aparat 

tvorijo dihala z mišično–kostnimi strukturami, ki sodelujejo pri dihanju, grlo, žrelo, 

ustna votlina, nosna in obnosne votline ter artikulatorji (ustnici, jezik, čeljustni greben, 

zobje, trdo in mehko nebo) (Mathieson, 2001).  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Timmermans%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12395989
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De%20Bodt%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12395989
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Tik pred začetkom fonacije se glasilki razmakneta, da omogočita vdih zraka. Ta faza se 

imenuje predfonatorna inspiratorna faza. Subglotisni tlak pod primaknjenima 

glasilkama narašča in ko postane večji od upornosti, ki jo zračnemu toku predstavljata 

primaknjeni rahlo napeti glasilki, glasilki zanihata navzgor. Med njima nastane ozka 

ovalna špranja, skozi katero vdre zrak. Pod glasilkami nastane negativen tlak 

(Bernoullijev efekt) in povzroči, da glasilki zanihata nazaj v prvotni položaj (Mathieson, 

2001; Hočevar Boltežar, 2008).   

 

Za kakovosten glas je potrebno pravilno nihanje posamezne glasilke in hkrati časovno, 

amplitudno in frekvenčno usklajeno nihanje obeh glasilk. Pomembno je, da je stik med 

glasilkama popoln (Mathieson, 2001).  

 

Hripavost nastane, če pri fonaciji nastane nepopoln stik med glasilkama pri nihanju, če 

glasilki nepravilno nihata in je moten sluznični val ali če se pojavijo nepravilnosti v 

odzvočni cevi nad glasilkama (npr. stiskanje ventrikularnih gub) (Bumber idr., 2004). 

 

1.2 ZNAČILNOSTI GLASU 

 

Glas označujejo glasnost, višina, barva, melodija glasu, glasovni obseg, nastavek in 

srednja govorna lega. 

 

1.2.1 GLASNOST 

 

Glasnost glasu se lahko spreminja, nanjo vpliva subglotisni tlak, oblika in napetost 

glasilk ter celotne odzvočne cevi. Merimo jo v decibelih (dB) (Mathieson, 2001). 

 

Za povečanje glasnosti je potrebna večja napetost glasilk, ki omogočita večji odpor 

zračnemu toku. Nenadno hitro zapiranje glasilk ob prekinitvi zračnega toka med njima 

povzroči večjo glasnost. Možno jo je povečati tudi na drug način, brez napenjanja 

glasilk. Šolani pevci in govorniki jo uspejo povečati s povečanjem subglotisnega tlaka 

(višji subglotisni tlak povzroči hitrejše nihanje glasilk) (Hočevar Boltežar, 2008).  
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1.2.2 VIŠINA GLASU 

 

Višino glasu izražamo v številu nihajev na sekundo in jo merimo v Herzih (Hz). 

Odvisna je od dolžine, napetosti, mase, elastičnosti glasilk, hitrosti zračnega toka skozi 

grlo in subglotisnega tlaka. Višina prične variirati, če se ti dejavniki spreminjajo 

(Mathieson, 2001).  

 

V grlu nastane samo temeljni grlni ton (F0, temeljna frekvenca, fundamentalni ton) 

(Hočevar Boltežar, 2008). Odvisen je od spola in starosti, emocionalnega statusa 

govorca in vrste komunikacije (Mathieson, 2001). Povprečna temeljna frekvenca 

novorojenčka znaša 490 Hz. Pred puberteto se višina glasu pri dekletih in pri fantih 

giblje okoli 250 Hz, pri odraslih ženskah se zniža na okoli 200 Hz in pri odraslih 

moških na okoli 115 Hz (Radionoff, 2008).  Srednja govorna lega glede na vrsto glasu 

je prikazana v Tabeli 1. 

 

Tabela 1: Srednja govorna lega glede na vrsto glasu (Mathieson, 2001) 

 Moški Ženske 

 

Srednja govorna lega 

Bas 98–110 Hz Alt 220 Hz 

Bariton 117–133 Hz Mezzosopran 226 Hz 

Tenor 147–165 Hz Sopran 262 Hz 

 

Višina glasu se lahko spreminja s spremembo subglotisnega tlaka ali mehanskih 

značilnosti glasilk (Hočevar Boltežar, 2008). Kaj se zgodi pri spreminjanju višine, je 

prikazano v Tabeli 2.  

 

Tabela 2: Spremembe na glasilkah pri višanju in nižanju temeljne grlne frekvence (Mathieson, 

2001) 

 Višanje F0 Nižanje F0 

Subglotisni tlak se poveča se zmanjša 

Dolžina glasilk se podaljšata se skrajšata 

Napetost glasilk se poveča se zmanjša 

Debelina glasilk se stanjšata se zadebelita 
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1.2.3 GLASOVNI OBSEG 

 

Glasovni obseg pomeni obseg od najnižjega do najvišjega tona, ki ga govorec, pevec 

zmore. Odvisen je od spola in starosti (Hočevar Boltežar, 2008). Pričakovan glasovni 

obseg glede na višino glasu je prikazan v Tabeli 3.  

 

Tabela 3: Pričakovan glasovni obseg glede na višino glasu (Shrivastav in Wingate, 2008). 

 Nizki ton Frekvenca Visoki ton Frekvenca 

sopran G3 196 Hz D6 1175 Hz 

mezzosopran E3 165 Hz A5 880 Hz 

alt D3 147 Hz E5 659 Hz 

tenor C3 131 Hz C5 523 Hz 

bariton G2 98 Hz G4 392 Hz 

bas E2 82 Hz E4 330 Hz 

 

1.2.4 BARVA GLASU 

 

Barva glasu je odvisna od prostornosti in oblikovanosti resonatorjev. Velike in široke 

votline dajejo temno barvo glasu, ozke pa svetlo. Na barvo glasu lahko do določene 

mere vplivamo s spreminjanjem dolžine in oblike odzvočne cevi (Hočevar Boltežar, 

2008). 

 

1.2.5 MELODIJA GLASU 

 

Melodija glasu je odvisna od vsebine povedanega. Pomeni spreminjanje višine in 

glasnosti med govorom (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

1.2.6 NASTAVEK 

 

Nastavek nastane kot posledica načina približevanja glasilk na začetku fonacije. 

Poznamo mehak, zadihan in trd nastavek (Mathieson, 2001; Hočevar Boltežar, 2008). 

Kadar sta glasilki močno napeti in tesno primaknjeni, se ob začetku fonacije sliši droben 
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pok. Takrat govorimo o trdem nastavku (Hočevar Boltežar, 2008). Pri mehkem 

nastavku se glasilki nežno in postopno primikata, subglotisni tlak pod njima postopno 

raste, glasilki mehko zanihata (Mathieson, 2001; Hočevar Boltežar, 2008). Kadar med 

glasilkama ostaja ovalna špranja (lahko nastane zaradi spremenjenih glasilk – starostne 

šibkosti, sulkus na glasilki, stanje po obsevanju …), govorimo o zadihanem nastavku. 

Zrak pri fonaciji uhaja med glasilkami (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

1.3 RAZVOJ GLASU OD ROJSTVA DO STAROSTI  

 

Grlo in celotni vokalni trakt se v različnih starostnih obdobjih spreminja, kar se odraža 

na glasu. Celotni vokalni trakt in kontrolni mehanizmi dozorevajo do približno 20. leta 

starosti (Colton, Casper in Leonard, 2011) . 

 

1.3.1 OBDOBJE NOVOROJENČKA 

 

Ob rojstvu je grlo visoko v vratu, poklopec se dotika mehkega neba in omogoča, da 

otrok lahko sočasno diha in požira. V obdobju novorojenčka ni pomembnih razlik med 

grlom ženskega in moškega spola, kar se odraža v glasu, ki je podoben za oba spola. Na 

velikost grla vpliva teža in velikost novorojenčka (Hunt in Slater, 2004). Glasilki sta 

dolgi največ 3 mm, razmerje med sprednjim membranoznim in zadnjim hrustančnim 

delom glasilke je 1:1 (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

1.3.2 OBDOBJE OTROKA 

 

Do drugega leta starosti se grlo iz nivoja C3–C4 spusti na C5, do starosti petih let na 

nivo C6. Grlo se poveča in pri petih letih poklopec ne more več tvoriti kontakta z 

mehkim nebom. Rast grla in žrela je povezana s telesno rastjo in v otroškem obdobju 

ostaja enaka za oba spola (Hunt in Slater, 2004). V starosti osem let sta glasilki pri 

dečkih za 8 % daljši kot pri deklicah, vendar je njihov glasovni obseg enak. Prične se 

drugačna rast odzvočne cevi, pojavijo se razlike v formantih med spoloma. Oblika 

tiroidnega hrustanca se prične spreminjati. Kot med ploščama ščitastega hrustanca znaša 

pri deklicah 120, pri dečkih 110 stopinj (Hočevar Boltežar, 2008). 
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1.3.3 PUBERTETA 

 

Puberteta se prične med 10 in 14 letom starosti. To je obdobje, povezano s povišanim 

nivojem testosterona pri fantih in estrogenov pri dekletih. Prične se pospešena rast grla, 

ki je bolj izrazita pri fantih. Kot med ploščama tiroidnega hrustanca je bil pred puberteto 

pri obeh spolih 120 stopinj. Med puberteto se pri fantih kot priostri na 90 stopinj, pri 

dekletih ostane nespremenjen. Glasilki se podaljšata. Pri dekletih sta glasilki pred 

puberteto dolgi približno 15 mm in se lahko podaljšata do 17 mm. Pri fantih se dolžina 

glasilk lahko podvoji in dosežeta dolžino do 23 mm (Mathieson, 2001). Glas pri fantih 

se zniža za oktavo, pri dekletih za kvinto (Hočevar Boltežar, 2008). Zgodijo se tudi 

spremembe v zgradbi vokalnega ligamenta. Ta okoli 16. leta po zgradbi postane 

podoben odraslemu (Mathieson, 2001). Rast grla je pri fantih večinoma zaključena do 

14. leta, pri dekletih do 15. leta starosti (Hočevar Boltežar, 2008).  

 

1.3.4 MUTACIJA 

 

Mutacija je sprememba glasu v puberteti, ki se konča v nekaj mesecih do enega leta. 

Sledi ji obdobje dozorevanja glasu (obdobje stabilizacije glasu), ki se pri dekletih 

zaključi do 17. leta in pri fantih do 18. oziroma 19. leta starosti (Hočevar Boltežar, 

2008). Hitra rast grla povzroči prekinitve višine (glas se lomi), ki so opazne predvsem 

pri fantih (Hunt in Slater, 2004).  

 

Glasovne motnje v puberteti nastanejo zaradi postopnega prilagajanja oživčenja na hitro 

rast fonacijskega aparata in ustvarjanja novih motoričnih vzorcev (Hočevar Boltežar, 

2008). Pri dekletih so spremembe v rasti grla manjše in trajajo dlje časa, zato hitreje 

vzpostavijo nadzor nad potrebno koordinacijo grlnih mišic (Hunt in Slater, 2004). 

 

1.3.5 MUTACIJA PETEGA GLASU 

 

Mutacija petega glasu lahko traja veliko dlje kot mutacija govorjenega glasu 

(Mathieson, 2001).   
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Večina strokovnjakov se strinja, da naj bi petje med puberteto zmanjšali oz. se mu 

popolnoma izognili, predvsem pri fantih (Sataloff, 1991). Konec prejšnjega stoletja so 

se začela pojavljati nasprotna mnenja, da je petje v času mutacije možno, vendar mora 

biti prilagojeno glasovnim sposobnostim posameznika (Cooksey, 1992). 

 

1.3.6 ODRASLO OBDOBJE 

 

Profesionalno ukvarjanje s petjem in igranjem se lahko prične, ko glas doseže odraslo 

stopnjo, to je okoli 18. leta starosti (Colton idr., 2011).  

 

1.3.7 SPREMEMBE V STAROSTI 

 

Nekateri pevci lahko ohranjajo svoj dober glas tudi, ko so že v sedemdesetih letih. Pri 

nekaterih pa se s staranjem pojavijo znaki staranja tudi na glasu. Spremenjena višina 

glasu, zmanjšana glasnost in spremembe v kakovosti glasu so večinoma posledica 

degenerativnih sprememb v starosti (Colton idr., 2011). 

 

Glasovne motnje v starosti niso vedno posledica samo degenerativnih sprememb, 

ampak tudi spremljajočih bolezni (npr. pljučne bolezni, alergije, naglušnost, nevrološke 

bolezni itd.) (Hočevar Boltežar, 2008).  

 

1.4 GLASOVNI UPORABNIKI 

 

Koufman in Isaacson (1991) delita uporabnike glasu glede na pomembnost glasovne 

kakovosti pri njihovem poklicu v štiri skupine: 

 

1. skupina: elitni glasovni izvajalci (poklicni pevci in igralci),  

2. skupina: profesionalni glasovni uporabniki (učitelji, predavatelji, vzgojitelji, 

duhovniki, telefonisti …),  

3. skupina: neglasovni profesionalci (zdravniki, komercialisti, odvetniki, prodajalci 

…) in  

4. skupina: neglasovni neprofesionalci.  
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Elitni glasovni izvajalci so tisti, pri katerih že najmanjše glasovne težave povzročijo 

resne posledice in onemogočijo opravljanje poklica (Koufman in Isaacson, 1991).  

 

Titze, Lemke in Montequin (1997) definirajo profesionalne glasovne uporabnike kot 

tiste, ki bi jih hripavost in afonija ovirala pri njihovem poklicu in bi morali poiskati 

alternativno zaposlitev. Že manjše glasovne težave lahko povzročijo, da ne morejo 

ustrezno opravljati svojega poklica.  

 

Neglasovni profesionalci lahko ob prisotnosti blage do zmerne disfonije še opravljajo 

svoje delo, huda oblika disfonije pa jih lahko bistveno ovira pri delu (Mathieson, 2001). 

 

Glasovne motnje pri neglasovnih neprofesionalcih ne vplivajo na opravljanje njihovega 

dela (Mathieson, 2001). 

 

Ostali avtorji razvrščajo uporabnike glasu glede na zahteve po glasovni kakovosti in 

količini glasovne obremenitve. V skupino, ki zahteva visoko kakovost glasu in visoko 

govorno obremenitev, sodijo igralci in pevci (Vilkman, 2000). 

 

Profesionalni glasovni uporabniki se razlikujejo glede na to, koliko ur dnevno so 

glasovno obremenjeni, glede na zahteve po glasovni kakovosti, stopnji stresa, zahtevani 

glasnosti in potrebi po potovanju v njihovem poklicu. Igralci in pevci dnevno 

uporabljajo glas manj časa kot učitelji, a je zahteva po glasovni kakovosti pri njih višja. 

Učitelji, pevci in igralci morajo pri svojem poklicu govoriti glasno. Pogosta potovanja 

so prisotna predvsem pri pevcih in igralcih, povezana so s stresom, utrujenostjo, 

hrupnim okoljem (glasnejši govor) in podobnimi težavami, ki se dogajajo med 

potovanjem (Timmermans idr., 2005).  

 

Profesionalni uporabniki morajo poznati delovanje svojega govornega mehanizma, da 

bi ga lahko čim bolj učinkovito uporabili in hkrati ohranili njegovo zdravje (Colton idr., 

2011). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Timmermans%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12395989
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1.5 GLASOVNE MOTNJE 

 

Glasovno motnjo predstavlja vsaka neugodna sprememba v glasu, ki jo zaznamo s 

sluhom (Kambič, 1984). Delovna skupina pri Evropskem laringološkem združenju 

(European Laryngological Society), zadolžena za foniatrijo, je predlagala, da se pojem 

»disfonija« uporablja za vse vrste glasovnih motenj: odstopanja višine, glasnosti, 

kakovosti glasu, ritma ali prozodičnih elementov. Izraz »hripavost« naj bo omejen na 

odstopanja v kakovosti glasu in naj ne vključuje motenj višine, glasnosti in ritma 

(Dejonckere, Bradley, Clemente, 2001). 

 

1.5.1 DELITEV GLASOVNIH MOTENJ 

 

Glasovne motnje lahko razdelimo na organske in funkcionalne (neorganske) 

(Mathieson, 2001). Pri organskih glasovnih motnjah pri otorinolaringološkem pregledu 

lahko odkrijemo strukturno okvaro, ki je vzrok hripavosti. Kadar glasovno motnjo 

povzroča prekomerna ali napačna raba ali celo zloraba na videz normalnega vokalnega 

aparata, govorimo o funkcionalni glasovni motnji (Koufman in Isaacson, 1991). Taka 

tradicionalna razdelitev glasovnih motenj ne upošteva vzroka za nastanek glasovne 

motnje (Hočevar Boltežar, 2008).  

 

Nekateri avtorji so predlagali drugačne razdelitve, ki bi temeljile na vzroku nastanka 

motnje. Razdelitev, ki jo predlaga Mathieson (2001), bolj natančno opredeljuje 

etiologijo glasovnih težav. Razdelitev je prikazana v Tabeli 4. 

 

Tabela 4: Etiološka razdelitev glasovnih motenj po Mathiesonu (2001) 

Funkcionalne glasovne motnje v ožjem smislu (t.i. »behavioural«) 

Hiperfunkcionalne:  

- mišično-tenzijska disfonija (MTD) brez opaznih sprememb na 

sluznici glasilk (t. i. glasovno napenjanje ali napačna raba glasu) 

- MTD s sluzničnimi spremembami na glasilkah (t. i. glasovna 

zloraba): vozliči, oteklina, granulom, polipi, krvavitev v glasilko, 

kontaktna razjeda, kronični laringitis 
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Psihogene:    

- stanja zaskrbljenosti, bojazni 

- konverzivna afonija/disfonija 

- zakasnela mutacijska sprememba glasu (t. i. puberofonija, mutacijski 

falset) 

- transseksualni konflikt 

Organske glasovne motnje  

Strukturne: 

- prirojene (npr. jadrasta opna v sprednji komisuri glasilk, »sulcus 

vocalis«) 

- pridobljene (npr. poškodba, zožitev vokalnega trakta, starostne 

spremembe grla) 

Nevrogene: 

- pareza ali paraliza povratnega grlnega živca, psevdobulbarna pareza 

ali paraliza, cerebelarna ataksija, benigni esencialni tremor, 

parkinsonizem, horea, atetoza, dispraksija, grlna fokalna distonija, 

posledice CVI 

- multiple okvare: bolezen motoričnega nevrona, multipla skleroza, 

Guillain-Barré-jev sindrom, miastenija gravis, Wilsonova bolezen 

Endokrinološke:  

- tireotoksikoza, miksedem, moška spolna retardacija, virilizem pri 

ženskah, nezaželeni sopojavi zdravil 

Bolezni grla:  

- benigne in maligne novotvorbe 

Druge bolezni grla:  

- papilomatoza, ciste 

Vnetja: 

- akutni in kronični laringitis, avtoimunske bolezni, revmatoidni artritis 

krikoaritenoidnega sklepa, gastroezofagealni refluks, sifilis, glivične 

okužbe, tuberkuloza                      

 

Funkcionalna glasovna motnja je najpogostejši vzrok za hripavost (Mathieson, 2001). 
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1.5.2 ZNAKI IN SIMPTOMI GLASOVNIH TEŽAV 

 

Znaki so značilnosti glasu, ki jih lahko opazujemo in merimo. Simptom je težava, o 

kateri pacient poroča v anamnezi. Hripavost je težava, o čemer poroča pacient, hkrati pa 

je to znak, ki ga lahko opazujemo in merimo (Colton idr., 2011).  

 

Najpogostejši simptomi glasovnih težav (Colton idr., 2011): 

 hripavost: Hripavost odraža neperiodično nihanje glasilk. 

 glasovna utrudljivost: Občutek utrujenosti po daljšem govoru, nadaljnji govor 

lahko predstavlja napor, lahko se spremeni kakovost glasu. 

 zadihan glas: Med pripovedovanjem jim zmanjkuje glasu, za dokončanje stavka 

je pogosto potreben ponoven vdih. Govor je slabše slišen v hrupnem okolju. 

Pacienti pogosto poročajo o občutku suhosti v grlu. 

 zmanjšan glasovni obseg: O tem poročajo predvsem pevci, ki ne zmorejo 

takšnega glasovnega razpona, kot so ga zmogli v preteklosti (težava so 

predvsem višji toni in prehodi iz enega registra v drugega).  

 afonija: Afonija pomeni odsotnost zvočnega glasu. Pacient šepeta, poročajo pa 

lahko še o občutku suhosti in otekline v grlu in velikem naporu pri poskusih 

govora. 

 lomljenje glasu ali neprimerna višina glasu: Glasu občasno zmanjka,  občasno je 

previsok ali prenizek. 

 napor pri govorjenju: Težave pri začenjanju govora in njegovem ohranjanju. 

Pacienti poročajo, da govor predstavlja napor in zaradi napornega govora čutijo 

utrujenost. 

 tremor: Nezmožni so zavestno fonirati vsaj malo daljši stabilen glas, v glasu je 

slišno tresenje. 

 bolečina in neprijetni občutki: Poročajo o bolečini v vratu, predelu grla ali 

drugje pri govorjenju. Poleg bolečine lahko navajajo občutke suhosti, napetosti, 

občutek tujka in pogosto odkašljevanje (Benninger in Murry, 2008; Colton idr., 

2011).  
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Zaznavni znaki glasovnih težav so značilnosti posameznikovega glasu, ki jih zazna 

poslušalec oz. opazovalec (Colton idr., 2011). 

 

Najpogostejši zaznavni znaki glasovnih težav: 

 

 Višina glasu (Colton idr., 2011; Mathieson, 2001): 

 »monopitch«: glas zveni ves čas na eni sami višini; lahko je eden od 

znakov, ki nakazuje nevrološko okvaro 

 neprimerna višina: višina glasu je neprimerna glede na starost in spol, je 

previsoka ali prenizka  

 lomljenje glasu: nenadne in nekontrolirane spremembe višine glasu 

 zmanjšan glasovni obseg: obseg od najnižjega do najvišjega glasu je 

zmanjšan 

 

 Glasnost (Colton idr., 2011; Mathieson, 2001): 

 »monoloudness«: glas zveni ves čas enako glasno 

 preveliko spreminjanje glasnosti v govoru: glas je pretih ali preglasen 

 zmanjšanj obseg glasnosti: predvsem nezmožnost glasnega govora 

 

 Kakovost glasu (Colton idr., 2011; Mathieson, 2001): 

 hripav ali hrapav glas: je posledica nepravilnosti pri nihanju glasilk 

 zadihan glas: slišno je uhajanje zraka med fonacijo; povzroči ga 

nepopolna zapora med glasilkama pri nihanju 

 stisnjen glas: je posledica stiskanje struktur, ki sodelujejo pri fonaciji, in 

vokalnega trakta  

 tremor: nehotene redne ritmične variacije v višini in glasnosti glasu 

 govorjenje z naporom: težave pri pričenjanju fonacije in njenem 

ohranjanju 

 nenadna prekinitev nihanja glasilk: nenadna sprememba glasnosti in 

kakovosti glasu (glas postane zadihan ali izgine) 

 diplofonija: »dvojni glas«; vsaka glasilka niha s svojo frekvenco 
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 Ostali znaki (Colton idr., 2011): 

 stridor: sikajoči in piskajoči šum pri dihanju; lahko se pojavi pri vdihu, 

izdihu ali obeh in nastane zaradi zožitve zgornjih dihalnih poti 

 prekomerno odkašljevanje, »čiščenje grla«: je posledica draženja v 

področju grla oziroma zgornjih dihal, lahko pa je tudi psihogeno 

pogojeno. 

 

 Afonija (Colton idr., 2011): 

 stalna: popolna izguba glasu, prisotno je konstantno šepetanje; vzrok je 

lahko obojestranska paraliza glasilk, motnje centralnega nevrološkega 

sistema ali psihogena motnja 

 občasna: afonične prekinitve glasu, ki lahko trajajo od nekaj trenutkov, 

sekund, ur do nekaj dni.  

 

1.5.3 ZNAKI IN SIMPTOMI GLASOVNIH TEŽAV PRI PETJU 

 

Motnje pri petju lahko spremljajo glasovne motnje, lahko pa se pojavljajo izolirano 

(Hočevar Boltežar, 2008).  

 

Pevci najpogosteje poročajo o hripavosti in zadihanosti, glasovni utrudljivosti (po 

daljšem petju se jim kakovost glasu spremeni, glas postane hrapav, zmanjša se glasovni 

obseg …), motnjah v glasnosti (nezmožnost peti glasno ali mehko), o podaljšanem času, 

ki ga potrebujejo, da ogrejejo svoj glas, bolečini in praskajočem občutku med petjem ali 

po njem (Sataloff, 1991). 

 

Najpogostejši simptomi glasovne motnje in najverjetnejši vzroki zanje so prikazani v 

Tabeli 5.  
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Tabela 5: Najpogostejši simptomi glasovne motnje in najverjetnejši vzroki zanje po Benninger in 

Murry (2008) 

Simptom Najverjetnejši vzroki za njih 

Hripavost Laringitis, refluks, oteklina, povečana 

masa glasilk 

Glasovna utrudljivost Prekomerna raba glasu 

»Prepihovanje med glasilkami« Nepopolna zapora med glasilkama pri 

nihanju: laringitis, oteklina, povečana 

masa glasilk 

Potreba po daljšem ogrevanju glasu Refluks 

Motnje v glasnosti  Slaba pevska tehnika, patološke 

spremembe na glasilkah, starost, 

nevrološke motnje, težave s sluhom  

Bolečina Prekomerno napenjanje zunanjih in 

notranjih grlnih mišic pri petju, refluks, 

laringitis 

Praskajoč glas Refluks, akutni laringitis, glasovna zloraba 

Občutek tujka Refluks, glasovna zloraba 

 

1.5.4 NAJPOGOSTEJŠE ORGANSKE SPREMEMBE NA GLASILKAH PRI 

POKLICNIH PEVCIH IN IGRALCIH 

 

Najpogostejše organske spremembe, ki se odkrijejo pri poklicnih pevcih in igralcih, so 

vozliči in polipi na glasilkah (Sataloff, 1991). Pri ženskah se lahko pojavi tudi 

Reinkejev edem na glasilkah. 

 

Vozliči na glasilkah najpogosteje nastanejo zaradi glasovne zlorabe. Pri pevcih je 

pogosto glasovna zloraba prisotna pri govoru in ne pri petju (Sataloff, 1991). Nastanejo 

na tipičnem mestu glasilke, to je na meji med sprednjo in srednjo tretjino glasilke (v 

sredini membranoznega dela glasilke). Praktično vedno jih najdemo na obeh glasilkah, 

včasih vozliča nista enake velikosti (Hočevar Boltežar, 2008). So posledica reakcije 

tkiva, ko nihajoči glasilki pri fonaciji udarjata druga ob drugo. Sprva na zamejenem 
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tipičnem mestu glasilke nastane oteklina (edem) (Colton idr., 2011; Hočevar Boltežar, 

2010), ki se kaže kot vretenasta zadebelitev glasilke (Hočevar Boltežar, 2010). Na tej 

stopnji je vozlič lahko viden le na eni strani in se ga lahko zamenja za polip (Colton idr., 

2011). Če se nepravilna in/ali prevelika raba glasu nadaljuje, mehanska poškodba 

sluznice glasilke pa stopnjuje, oteklina lahko prične fibrozirati, mehka oteklina brez 

jasnih robov postane trši fibroziran vozlič (Hočevar Boltežar, 2010). Pri odraslih se 

vozliči najpogosteje pojavljajo pri ženskah v starosti od 20 do 50 let. Prav tako so 

pogosti tudi pri otrocih, pogostejši so pri fantkih med tretjim in šestim letom starosti 

(Colton idr., 2011). Vozliči na glasilkah povzročajo hripavost, zadihanost, zmanjšan 

obseg in glasovno utrudljivost.  

 

Vozliči se občasno zaradi velike poklicne glasovne obremenitve, lahko celo nepravilne 

glasovne tehnike ali glasovne zlorabe, pojavijo tudi pri pevcih in igralcih, natančneje 

pevkah in igralkah. Pri teh elitnih glasovnih uporabnikih je treba najprej poskusiti z 

glasovno terapijo. Pri tistih, ki za normalizacijo stanja v grlu potrebujejo kirurško 

terapijo, je treba po operaciji nadaljevati z glasovno terapijo (Sataloff, 1991). 

 

Polip v grlu je najpogostejša zamejena hiperplastična benigna tvorba grlne sluznice
 

(Kambič, 1984). Najpogosteje se pojavi na prostem robu ene ali zelo redko obeh glasilk. 

Moti popolno addukcijo med glasilkama in potovanje sluzničnega vala na obeh 

glasilkah ter povzroča hripavost
 
(Mathieson, 2001). Polip na glasilkah lahko nastane 

zaradi funkcionalne glasovne motnje, kjer zaradi prevelikega ter neusklajenega 

napenjanja notranjih in zunanjih grlnih mišic pri addukciji glasilk pride do prekomerne 

sile pri trku glasilk med nihanjem in posledica je nastanek poškodbe površine glasilke 

(Mathieson, 2001). Za nastanek te nepovratne spremembe na sluznici glasilk je običajno 

potrebna dolgotrajna glasovna zloraba, včasih pa zadostuje enkratna fonotravma, kot je 

močno kričanje
 
(Mathieson, 2001; Colton idr., 2011). Polip je treba odstraniti kirurško. 

Prav tako pa je potrebna tudi glasovna terapija pred operacijo in po njej. Pred operacijo 

je potrebna logopedska obravnava za svetovanje o pomenu glasovnega počitka takoj po 

operaciji in iskanje možnih vzrokov za nastanek polipa. Po kirurškem posegu naj bo 

glasovna terapija usmerjena v preprečevanje ponovnega nastanka sluznične spremembe 

na glasilkah (Sataloff, 1991).  
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Reinkejev edem se pogosteje pojavlja pri ženskah, povprečna starost bolnic je od 40 do 

60 let (Kleinsasser, 1974; Kambič in Gale, 1995). Difuzna prosojna zadebelitev se 

pojavi na obeh glasilkah, najpogosteje vzdolž celotne dolžine prostega roba. Oteklina je 

lahko le nakazana, lahko celo polipozno oblikovana ali kar visi s prostega robu glasilke 

(Kambič in Gale, 1995). Dokler je oteklina majhna, glasilki še normalno nihata, vendar 

z manjšo frekvenco, kar je vzrok za nižji glas (Titze, 1999). Z večanjem otekline se 

spreminja biomehanika grla, s tem pa aktivnost fonatornih mišic, nastane funkcionalna 

motnja. Nihanje glasilk postane nepravilno in glas hripav. Če edem ni simetričen na 

obeh glasilkah, lahko glasilki nihata vsaka s svojo frekvenco, nastane diplofonija. Zelo 

velika oteklina glasilk lahko povzroči tudi težave pri dihanju (Dikkers in Nikkels, 1996; 

Kravos in Hočevar Boltežar, 2010). V etiologiji Reinkejevega edema imajo glavno 

vlogo glasovna obremenitev, kajenje, gastroezofagealni refluks, hormonske motnje, 

neugodni mikroklimatski in akustični pogoji na delovnem mestu in morda tudi alergija 

(Dikkers in Nikkels, 1996; Raabe in Paschler, 1999; Kravos in Hočevar Boltežar, 2010). 

Ker v glasilkah skoraj ni limfnih žil, oteklina ostane na glasilkah. V zdravljenju igrata 

glavno vlogo kirurška odstranitev otekline in nato glasovna terapija (Marcotullio idr, 

2002; Kravos in Hočevar Boltežar, 2010). 

 

1.6 DEJAVNIKI IN BOLEZNI, KI VPLIVAJO NA KAKOVOST GLASU 

 

Številne bolezni oziroma stanja in dejavniki iz okolja lahko pripomorejo k nastanku 

organskih in funkcionalnih glasovnih motenj. 

 

1.6.1 PRETIRANA, DOLGOTRAJNA GLASNOST 

 

Pretirana in dolgotrajna glasnost povzroči, da sluznica grla postane razdražena, vneta in 

otekla. Masa glasilk se lahko poveča in spremenijo se vibratorne značilnosti glasilk. 

Dolgotrajna uporaba glasu na tak način lahko povzroči nastanek lezij na glasilkah. Stik 

med glasilkama ni več popoln, med glasilkama ostaja špranja in zrak uhaja med 

glasilkama. To daje glasu zadihano komponento (Colton idr., 2011).   
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1.6.2 KRIČANJE, VPITJE 

 

Igralci morajo s svojo igro izkazovati čustveno nabita vedenja, tvorbo glasu pogosto 

spremljajo ekstremni telesni napori, nenadni čustveni izlivi, kot so kričanje, vpitje, 

hropenje in hlipanje. Vsa ta govorna in glasovna vedenja uvrščamo med glasovno 

zlorabo, saj vključujejo uporabo močno povečane višine in glasnosti, mišične napetosti 

in povečanega pretoka zraka skozi delno zaprti glasilki (Roy idr., 2000). 

 

Kašelj in pogosto čiščenje grla postaneta glasovna zloraba, ko preideta v navado. 

Najpogosteje se pojavljata pri kadilcih kot odziv na draženje sluznice, ki ga povzročajo 

zdravju škodljive snovi in toplota vdihanih snovi. Lahko je simptom alergijske reakcije 

ali drugih dražečih dejavnikov (Colton idr, 2011). Pri kašlju se močno stisneta glasilki, 

ventrikularni gubi, poklopec se spusti čez grlo, nato pa se v forsiranem izdihu vse tri 

zapore na nivoju grla nenadoma odprejo. Dolgotrajna in močna mehanska obremenitev 

glasilk ob kašlju lahko povzroči nastanek hiperplastične epitelne lezije (npr. polipa) ali 

krvavitev v sluznico glasilk (Hočevar Boltežar, 2008).  

 

1.6.3 AKUSTIČNI POGOJI IN NARAVA DELA 

 

Velik prostor, hrupno okolje, sporazumevanje s skupino oseb, naglušnost in slaba 

pozornost poslušalcev povečuje glasovno obremenitev pri poklicih, kjer sta glas in 

govor glavni delovni orodji (poklicni pevci in igralci, radijski in televizijski voditelji, 

pedagoški delavci, socialni delavci, odvetniki, zdravniki, duhovniki, prodajalci, 

telefonisti) (Mathieson, 2001).  

 

Pevci na začetku svoje kariere pogosto pretirano uporabljajo in napenjajo svoj glas, ko 

pojejo v velikih koncertnih dvoranah, z orkestrom ali v operah. Zelo podobno se dogaja 

tudi pri koncertih na prostem zaradi pomanjkanja povratne slušne informacije (Sataloff, 

1991). 

 

Igralci morajo na vajah in nastopih prilagajati svojo glasovno tehniko akustičnim 

značilnostim prostora (Zeine in Waltar, 2002). Kadar želimo biti slišani v hrupnem 
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prostoru, se poveča glasnost govora, temeljna frekvenca in fonacijski čas. Pojavijo se 

prenapeti vzorci fonacije, kar potrjuje, da govor v hrupnem okolju predstavlja glasovni 

napor. Ženske so bolj občutljive na glasovno preobremenitev v hrupnem okolju 

(Södersten, Ternström in Bohman, 2005). 

 

1.6.4 GASTROEZOFAGEALNI REFLUKS (GER) 

 

Gastroezofagealni refluks (v nadaljevanju GER) je retrogradni tok želodčne vsebine v 

požiralnik in je fiziološki pojav. Gastroezofagealna refluksna bolezen (v nadaljevanju 

GERB) nastane, kadar zaradi delovanja želodčne vsebine pride do poškodb sluznice 

požiralnika (Šereg Bahar, Janša in Hočevar Boltežar, 2007).  

 

Dejavniki tveganja za nastanek GERB so debelost, nezdrava prehrana, pomanjkanje 

telesne dejavnosti, uživanje tobaka in alkohola ter bolezni dihal s pogostim kašljem 

(Rubenstein in Chen, 2014). 

 

GER je povezan z laringofaringealnim refluksom (v nadaljevanju LFR). O LFR 

govorimo, ko želodčna vsebina prestopi zgornjo požiralnikovo zapiralko in prehaja v 

žrelo in grlo. Pacienti z LFR pogosto ne navajajo simptomov, tipičnih za GER, kot sta 

zgaga in regurgitacija želodčne vsebine (Šereg Bahar idr., 2007), bolj pogosti znaki so 

odhrkavanje, kašelj, občutek tujka v žrelu in grlu ter spremembe v kakovosti glasu 

(Book, Rhee, Toohill in Smith, 2002; Tauber, Gross in Issing, 2002). 

 

LFR lahko povzroča tudi simptome, povezane z vnetjem srednjega ušesa, nosu in 

obnosnih votlin, zožitvijo dihalne poti na ravni grla, rakom grla. Posledica LFR so 

lahko tudi občutek suhih ust, zadah iz ust in erozije zobne sklenine (Šereg Bahar idr., 

2007). 

 

Vpliv na glas pri LFR je večji, ker lahko direktno poškoduje glasilki (Selby, Gilbert in 

Lerman, 2003). V raziskavi Achey, He in Akst (2015) so operni pevci in pevke značilno 

pogosteje poročali o zgagi, regurgitaciji kisline, kašlju in hripavosti kot kontrolna 

skupina. Timmerman in sodelavci (2005) so poročali o tri do štirikrat pogostejšem 

http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2091/science/article/pii/S0892199715000144
http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2091/science/article/pii/S0892199715000144
http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2091/science/article/pii/S0892199715000144
http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2091/science/article/pii/S0892199715000144
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pojavljanju refluksa pri zborovskih pevcih v primerjavi z radijskimi in televizijskimi 

voditelji ter učitelji. Tudi multicentrična raziskava je pokazala, da LFR pogosteje 

prizadene pevce v primerjavi z učitelji in kontrolno skupino, ki pri svojem delu niso 

glasovno obremenjeni (Hočevar Boltežar, Šereg Bahar, Kravos, Mumović in Mitrović, 

2012). 

 

Življenjski stil (pozni delovni čas, neprimerne prehranske navade – prepozen obrok 

zvečer), stres, intenzivna uporaba trebušnih mišic in trebušne prepone v povezavi s 

petjem povzročajo, da so pevci bolj dovzetni za pojav LFR v primerjavi z ostalimi 

poklici (Sataloff, 1991; Cammarota idr., 2003; Timmermans idr., 2005).  

 

1.6.5 ŠKODLJIVE RAZVADE (kajenje, alkohol, droge) 

 

Kajenje, alkohol in droge škodujejo sluznici grla, dihal in zgornjih prebavil (Hočevar 

Boltežar, 2008). 

 

Cigaretni dim povzroči vnetni odgovor sluznice grla (Branski, Zhov, Kraus, in 

Sivasankar, 2011), s tem se sluznica zadebeli, postane pordela, lahko neravna, bolj toga 

pri nihanju, spremenijo se akustične lastnosti glasu, predvsem temeljna grlna frekvenca 

(v nadaljevanju F0), perturbacijo (spreminjanje) višine temeljne grlne frekvence (v 

nadaljevanju jitter), perturbacijo njene amplitude (v nadaljevanju shimmer), razmerje 

med harmoničnimi in šumskimi elementi v glasu (v nadaljevanju NHR) ter maksimalni 

fonacijski čas (Banjara, Mungutwar, Singh in  Gupta, 2014). Cigaretni dim povzroča 

okvaro spodnjih dihal (Pauwels, Buist, Ma, Jenkins in Hurd, 2001), kadilca sili k 

odkašljevanju, ki je dodatna negovorna obremenitev grla in povzroča hitrejšo glasovno 

utrujenost. Kajenje je tudi znan dejavnik tveganja za pojav raka glave in vratu, dihal in 

zgornjih prebavil (Wienecke, Barnes, Lampert in Kraywinkel, 2014). 

 

 

 

 

http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2068/pubmed/?term=Mungutwar%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24533367
http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2068/pubmed/?term=Mungutwar%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24533367
http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2068/pubmed/?term=Gupta%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24533367
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1.6.6 OKUŽBE, ALERGIJSKE BOLEZNI DIHAL IN OVIRANO DIHANJE NA 

NOS 

 

Alergijske reakcije povzročajo vdihani in zaužiti alergeni (Hočevar Boltežar, 2008). 

Najpogostejši vdihani alergeni so cvetni prah, plesni, živalski prhljaj in pršice (Jackson–

Menaldi, Dzul in Holland, 2002) 

 

Osebe z alergijami pogosteje poročajo o glasovnih težavah kot tiste brez alergij 

(Simberg, Sala, Tuomainen in Rönnemaa, 2007). Občutljivost na vdihane in zaužite 

alergene poveča občutljivost sluznice pri drugih dejavnikih tveganja, kot so GER, 

kajenje, napačna raba glasu, dražeči dejavniki v okolju itd. Kadar ti dejavniki delujejo 

skupaj, pogosto nastanejo laringealne sluznične spremembe (Hočevar Boltežar, Radšel 

in Žargi, 1997).  

 

Pri okužbah (virusne, bakterijske, glivične) pride do vnetja celotne sluznice grla in 

glasilk in tudi do vnetja zgornjih in spodnjih dihal (Hočevar Boltežar, 2008). Vnetje 

zgornjih dihal lahko vpliva na glas zaradi akutnega laringitisa, zaradi pretiranega 

izločanja sluzi ali drugih problemov pri dihanju (Mathieson, 2001). Vnetje nosne 

sluznice (rinitis), nahod sili bolnika k dihanju na usta. Pri dihanju na usta prihaja 

nepripravljen zrak (prevroč, premrzel, suh, neočiščen) do grla in draži sluznico, da oteče 

(Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Zaradi okužbe spodnjih dihal (bronhitisi, pljučnice) bolnik kašlja. Kašelj pa predstavlja 

dolgotrajno mehansko obremenitev glasilk, ki lahko povzroči nastanek hiperplastične 

epitelne lezije (npr. polipa) (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Zaradi vnete sluznice glasilk se spremenijo mioelastične lastnosti glasilk, avtomatizirani 

kinestetični model fonacije se spremeni (Hočevar Boltežar, 2004). Fonacija lahko 

postane hiperfunkcionalna ob poskusih dobiti čist glas (Mathieson, 2001), bolnik se 

prične naprezati (Hočevar Boltežar, 2004). Napačna glasovna tehnika lahko ostane po 

tem, ko znaki infekta izzvenijo (Mathieson, 2001), se avtomatizira (Hočevar Boltežar, 

2004). V navadi lahko ostane tudi odkašljevanje (Mathieson, 2001). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199707000458
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199707000458
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199707000458
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199707000458
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1.6.7 ZDRAVILA 

 

Nekatera zdravila, kot so zdravila za nižanje krvnega tlaka in odvajanje vode, starejši 

antihistaminiki ter kortikosteroidna pršila za astmo, imajo negativen učinek na grlo 

(Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Antihistaminiki se uporabljajo pri zdravljenju alergij. Nekateri so povzročali izsušitev 

sluznice grla, sluz je postajala gostejša, kar je povzročalo suh kašelj, ki je za glasilke 

lahko bolj škodljiv kot same alergije (Sataloff, Hawkshaw in Anticaglia, 2005). 

 

Pršila za zdravljenje astme, ki vsebujejo kortikosteroide, lahko pri dolgotrajni uporabi 

povzročijo stanjšanje sluznice grla in v redkejših primerih stanjšanje celotne glasilke 

zaradi atrofije mišice v glasilki. Pri nekaterih bolnikih lahko povzročijo zmanjšanje 

lokalne odpornosti in povzročijo nastanek glivičnega vnetja na glasilkah in hripavost 

(Hočevar Boltežar, 2008). 

 

1.6.8 NEUGODNI MIKROKLIMATSKI POGOJI V DELOVNEM OKOLJU 

 

Neugodni mikroklimatski pogoji pri delu ali doma so lahko temperaturne, kemijske, 

mehanske ali alergijske narave (Hočevar Boltežar, 2008). Pevci, ki se ne ukvarjajo s 

klasično glasbo, pogosto pojejo v hrupnih, prašnih in zakajenih okoljih (Mathieson, 

2001). Mehanski delci v zraku (hišni, lesni, papirni prah …) dražijo sluznico celotnega 

grla in glasilk (Hočevar Boltežar, 2008). Tudi igralci pogosto med igro inhalirajo dim, 

prah in ličila (Zeine in Waltar, 2002). Dražeče snovi (hlapi lakov, lepil, plinov, 

kemikalij …) povzročijo neinfektivno vnetje na glasilkah zaradi nespecifičnega 

draženja ali zaradi kemijske poškodbe in s tem spremenijo vibratorne lastnosti glasilk 

pri fonaciji. Zaradi alergij na snovi v delovnem ali domačem okolju pride do 

alergijskega vnetja glasilk (Hočevar Boltežar, 2008). 

Geneid s sodelavci (2009) je naredil provokacijski test, pri katerem so preiskovance 

izpostavili prahu različnih organskih snovi, ki se sicer pojavljajo na delovnih mestih. Po 

stiku s prahom so poročali o hripavem, hrapavem, napetem glasu, občutku dodatnega 

napora pri govoru, oteženem začetku fonacije, zadihanosti, pomanjkanju sape in 
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šibkejšem glasu. Vzrok omenjenim težavam so pripisovali sodelovanju več različnih 

mehanizmov: mehanska obremenitev glasilk zaradi kašlja in čiščenja grla zaradi 

vdihovanja prahu, alergijske in nealergijske reakcije sluznice grla in sluznice zgornjih 

dihal na vdihan prah, higroskopski učinek prahu na dihala in morebitne bolezni 

preiskovancev, kot je npr. astma, in dražeči vpliv zdravil za astmo.  

 

Igralci in pevci pogosto poročajo o suhem in prašnem okolju v gledališčih. V 

gledališčih, kjer ni poskrbljeno za vlaženje zraka, so neprimerni okoljski pogoji, 

temperature so previsoke in zrak je presuh (Richter, Löhle, Maier, Kliemann in 

Verdolini, 2000).  

 

1.6.9 HORMONSKE SPREMEMBE 

 

Predmenstrualni sindrom se pojavi v grlu pri približno 30 % žensk. Spremeni se 

razmerje estrogena in progesterona. Estrogen povzroča zadebelitev vrhnjega dela 

epitela, progesteron pa zadebelitev srednjega dela lamine proprije sluznice. Glasilki sta 

bolj občutljivi na glasovno zlorabo in napačno rabo. Predmenstrualni sindrom, ki se 

odraža na glasilkah, opazijo predvsem poklicne pevke in igralke. Komaj opazno se 

zniža srednja govorna lega, zmanjša se glasovni obseg, glas postane rahlo zadihan. 

Hitreje se pojavi glasovna utrujenost in pojavijo se težave v doseganju visokih tonov. 

Nihanje hormonov v serumu in s tem povezane spremembe na glasilkah se lahko 

preprečuje z jemanjem hormonskih preparatov–kontracepcijskih tablet (Hočevar 

Boltežar, 2008).  

 

Zelo podobne spremembe se dogajajo tudi v času nosečnosti. Vpliv nosečnosti na glas 

pri ženskah, ki se ne ukvarjajo s poklicnim petjem, so raziskovali Hamdan, Mahfoud, 

Sibai in Seoud (2009). Primerjali so maksimalni fonacijski čas (v nadaljevanju MPT), 

indeks turbulence (v nadaljevanju VTI) in razširjenost glasovnih simptomov (npr, 

hripavost, glasovna utrudljivost in afonija) pri nosečnicah in po porodu (12–24 ur po 

porodu). V skupini nosečnic se je MPT zmanjšal, po porodu pa je bilo ugotovljeno 

povečanje MPT in zmanjšanje VTI. Glasovna utrudljivost je bila v skupini nosečnic 

pogostejša v primerjavi s kontrolno skupino, vendar se glasovni simptomi niso 
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statistično pomembno razlikovali. Rezultati so pokazali, da ima nosečnost vpliv na 

glasovno produkcijo, normalna glasovna produkcija se vzpostavi po porodu. Glasovne 

spremembe v nosečnosti se pojavijo predvsem v zadnjem trimesečju (Cassiraga, 

Castellano, Abasolo, Abin in Izbizky, 2012). Rastoči plod prav tako zmanjša materine 

pljučne zmogljivosti, zaradi raztegnjenih trebušnih mišic se zmanjša sposobnost 

kontrole izdiha (Hočevar Boltežar, 2008). Dihanje pogosto postane klavikularno 

(Cassiraga idr,. 2012). Pri profesionalnih pevkah vse zgoraj omenjene spremembe 

povzročijo zmanjšanje glasovne in s tem tudi delovne sposobnosti (Hočevar Boltežar, 

2008). 

 

K nastanku glasovnih motenj lahko prispevajo tudi motnje v delovanju ščitnice. Pri 

pomanjkanju ščitničnih hormonov pride do otekanja zaradi zadrževanja tekočine v 

tkivih. Na glasilkah se lahko pojavi oteklina (Reinkejev edem), ki povzroči znižanje 

glasu in včasih tudi hripavost. Prevelika količina ščitničnih hormonov je vzrok za 

povečan metabolizem, nezadosten vnos hrane, posledično propadanje mišične mase, 

lahko tudi vključno z mišično maso glasilk. Hipertiroidizem povzroča tudi splošno 

razdražljivost bolnika, kar prispeva k nastanku funkcionalne glasovne motnje (Hočevar 

Boltežar, 2008). 

 

1.6.10 ZNAČILNOSTI ZGRADBE GRLA POSAMEZNIKA 

 

Nekatere benigne zamejene hiperplastične spremembe na glasilkah (polipi,vozliči) 

nastanejo pogosteje pri ženskah. Pri njih je količina hialuronske kisline v lamini propriji 

sluznice manjša kot pri moških (Butler, Hammond in Gray, 2001). Hialuronska kislina 

deluje kot dušilec mehanskega stresa v glasilki in njena manjša količina je lahko vzrok, 

da sta glasilki manj odporni na večje mehanske obremenitve pri fonaciji (Hočevar 

Boltežar, 2008).  

 

Vozliči na glasilkah se pogosteje pojavljajo v določenih družinah. Prav tako se lahko pri 

nekaterih pojavijo, pri drugih pa kljub enaki glasovni obremenitvi ne. Zato so že zgodaj 

posumili, da je vzrok v zgradbi sluznice, ki je pri nekaterih osebah bolj dovzetna za 

nastanek epitelne lezije na glasilkah. Iz bazalne mebrane, ki zamejuje epitel na površini 

http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2091/science/article/pii/S0892199711001925
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sluznice od Reinkejevega prostora pod njim, potekajo v Reinkejev prostor t. i. siderna 

vlakna, zgrajena iz kolagena. Ugotovili so, da imajo osebe z vozliči na glasilkah manj 

sidernih vlaken kot osebe brez glasovnih težav (Gray, Pignatari in Harding, 1994). 

 

1.6.11 BOLEZNI, KI SPREMINJAJO DELOVANJE ZUNANJIH IN 

NOTRANJIH MIŠIC GRLA 

 

Na fonacijo lahko vplivajo tudi: disfunkcija vratne hrbtenice, prenapeta artikulacija in 

nepopolna velofaringealna zapora. Pri disfunkciji vratne hrbtenice pride do pritiska na 

vratne spinalne živce, ki oživčujejo zunanje grlne mišice in tako spremenijo njihovo 

aktivnost. Na artikulacijski aparat in na stransko steno žrela, ki sodeluje pri tvorbi 

velofaringelane zapore, se pripenjajo zunanje grlne mišice. Ob njihovi nepravilni 

aktivaciji se spremeni položaj grla v vratu in posledično napetost glasilk, kar vpliva na 

kakovost glasu (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

1.6.12 STIL PETJA 

 

Tehnike petja se med seboj razlikujejo. Pevci v operah, operetah in zborih uporabljajo 

klasične pevske tehnike, ki temeljijo na čim bolj racionalni tvorbi glasu, prilagojeni 

značilnostim vokalnega trakta posameznika. Pop, jazz, rock itd. pevci uporabljajo bolj 

popularne stile, ki niso vedno prilagojeni značilnostim vokalnega trakta pevca. 

Popularni stili petja lahko izzovejo slabe glasovne tehnike (Timmermans idr., 2005).  

 

1.6.13 SLABA TELESNA DRŽA 

 

Drža telesa lahko vpliva na zven glasu. Paziti je treba na položaj bokov, ramen (ne 

smejo biti pomaknjena preveč naprej oz. preveč nazaj), vratu, brade in hrbtenice 

(Radionoff, 2008). Pri upognjenem prsnem košu zaradi ukrivljenega hrbta bo slabši 

vdih in izdih. Slabša kontrola vdiha bo prav tako pri preveč naprej potisnjeni bradi ter 

izbočenih prsih (Hočevar Boltežar, 2008). Na držo telesa je treba paziti v stoječem in 

tudi sedečem položaju (Radionoff, 2008). 
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1.6.14 GLASOVNI POČITEK  

 

Glasovni počitek je potreben, kadar se na glasilkah ugotovijo benigne hiperplastične 

epiteljske lezije, po mikrolaringoskopiji, poškodbah grla, ob akutnem vnetju ali 

preprosto po preveliki glasovni obremenitvi. Pri tem moramo biti pozorni na dolžino in 

vrsto glasovnega počitka. Sataloff, Cline, Lyons in Rubin (2005) opozarjajo, da popolni 

glasovni počitek, ki traja šest tednov in več, lahko povzroči mišično atrofijo in nadaljnje 

poškodbe glasilk. Popolna tišina naj ne bi trajala več kot en teden. Popolnega 

glasovnega počitka ne uporabljamo pri terapiji vozličev, saj so ti posledica neprimerne 

in prekomerne rabe glasu. Uporabimo tehnike spreminjanja glasovnega vedenja in 

delnega glasovnega počitka. Popolni glasovni počitek se uporabi le po 

mikrolaringoskopiji (dva do sedem dni) in pri akutnih krvavitvah v glasilke. 

 

Pri akutnem vnetju ali laringitisu pride do vnetja celotnega grla, glasilki sta rožnati ali 

rdeči, otekli, pri stroboskopiji nihata z malimi amplitudami ali pa ne nihata (Hočevar 

Boltežar, 2008). Petje in govorjenje v takem stanju povečuje možnost nadaljnjih 

glasovnih poškodb. Potreben je glasovni počitek, vendar le kot delni glasovni počitek. 

Govor in petje sta dovoljena takrat, kadar je to nujno potrebno (Sataloff idr., 2005).  

 

1.6.15 ZADOSTNA HIDRACIJA 

 

Nezadostna hidracija lahko povzroči suho grlo. V ventrikularnih gubah je obilica žlez, 

ki izločajo sluz. Sluz se iz Morganijevega žepiča izceja navzdol na glasilki, ju pokriva 

in je vzrok, da glasilki pri nihanju enostavno spolzita druga ob drugi brez večjega trenja 

ob stiku. Pri pomanjkanju sluzi, ki je lahko posledica dehidracije, manjka zaščitna plast 

sluzi na glasilkah, ki ju ščiti pred dodatno mehansko okvaro pri nihanju. Pri pevcih je 

petje s suhim grlom problematično, ker je glas slišati kot pri akutnem laringitisu ali 

oteklini na glasilki (Woo, 2008). 

 

Narejena je bila raziskava, pri kateri so pri neprofesionalnih pevcih karaok ugotoviti, da 

zadostna hidriranost v povezavi s kratkimi glasovnimi počitki pomembno zmanjšuje 

glasovno utrudljivost (Yiu in Chan, 2003) 
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Priporočila o količini popite vode se gibljejo med osem do 10 kozarcev na dan 

(Verdolini–Marston, Titze in Drucker, 1990).  

 

1.6.16 SLUŠNA KONTROLA 

 

Sluh je glavni kontrolni mehanizem, ki vpliva na uravnavanje glasu. V primeru 

neprimernih akustičnih pogojev (hrup v okolici, glasno igranje orkestra ali 

inštrumentalne skupine poleg pevca) je razumljivost govora slaba, pa tudi kontrola 

fonacije je motena in govorca ali pevca velikokrat sili h glasnejšemu govorjenju 

oziroma petju. Na ta način se povečuje glasovna obremenitev, lahko se pojavi celo 

glasovna zloraba. Pevci, ki uporabljajo moderne stile petja, pogosto uporabljajo 

slušalko, s pomočjo katere slišijo sami sebe. To pri igralcih ali opernih pevcih ni možno, 

čeprav igrajo oziroma pojejo ob sočasnem hrupu oziroma igranju orkestra (Pfordresher 

in Beasley, 2014; Fine in Ginsborg, 2014). 

 

Tudi govorčev slabši sluh predstavlja oviro za optimalno tvorbo glasu, saj je okrnjen 

najpomembnejši kontrolni mehanizem. Možnost uporabe slušnih pripomočkov pri 

nastopih na odru pri pevcih in igralcih je precej omejena (Hočevar Boltežar, 2008).  

 

1.7 DIAGNOSTIČNI POSTOPKI GLASOVNIH MOTENJ 

 

V diagnostični postopek glasovnih motenj so vključeni foniater, logoped in medicinska 

sestra. Anamnezo, foniatrični in logopedski pregled se vedno dopolni še z akustično 

analizo glasu, aerodinamičnimi in funkcionalnimi preiskavami. 

 

1.7.1 ANAMNEZA 

 

Osnova vsakega pregleda je pridobiti natančno anamnezo. Pridobiti je treba podatke o 

preteklih glasovnih težavah (kdaj so nastale, kako pogosto so se pojavljale), težavah z 

astmo, alergijami, refluksom, s ščitnico, bolečinah v vratni hrbtenici in težavah s 

sluhom. Pomemben je podatek, ali pacient kadi, pije kavo (koliko skodelic na dan), 

alkohol in koliko litrov tekočine zaužije dnevno. Foniater povpraša tudi o glasovni 

http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2068/pubmed/?term=Pfordresher%20PQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25191294
http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2068/pubmed/?term=Pfordresher%20PQ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25191294
http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2068/pubmed/?term=Beasley%20RT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25191294
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obremenitvi v prostem času in o glasovnih navadah (glasen, hiter govor, veliko govora, 

vpitje) (Mathieson, 2001).  

 

1.7.2 OTIPANJE GRLA IN VRATU  

 

Otipanje vratu in grla nam služi za oceno višine grla v vratu pri mirnem dihanju in 

fonaciji ter ugotavljanju napetosti vratnih mišic pri glasovnih težavah (Woo, 2008; 

Hočevar Boltežar, 2008).  

 

1.7.3 FUNKCIONALNE PREISKAVE 

 

Stroboskopija oz. videostroboskopija je osnovna funkcionalna preiskava pri glasovnih 

motnjah (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Foniater pri stroboskopiji ocenjuje:  

 

a) Zaporo med glasilkama pri nihanju, ki mora biti pri normalni fonaciji popolna.  

b) Ciklus nihanja glasilk. Ciklus nihanja glasilk ima odprto in zaprto fazo. Odprta 

faza ciklusa je daljša od zaprte. Pojav otekline, spremenjene mase glasilk ali 

prekomerne napetosti povzroči spremembe v ciklusu nihanja glasilk.  

c) Simetričnost obeh glasilk (časovni potek nihanja in velikost amplitude).  

d) Regularnost nihanja glasilk. 

e) Sluznični val. Sluznični val je potreben za kakovosten glas. Sluznica glasilke 

zavalovi s spodnje ploskve glasilke na zgornjo ploskev. Sluznični val se opiše 

kot normalen, odsoten ali zmanjšan (Woo, 2008; Hočevar Boltežar, 2008).   

 

Videostroboskopija se izvaja pri srednji, nizki in visoki višini glasu ter pri povečani 

glasnosti (Hočevar Boltežar, 2008).   
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1.7.4 AERODINAMIČNE PREISKAVE 

 

Podajo nam informacije o učinkovitosti dihalnih funkcij, vključno z volumnom zraka, 

pretokom zraka in subglotisnim zračnim tlakom, izmerjenim med fonacijo (Mathieson, 

2001).  

 

1.7.4.1 Fonospirometrija 

 

Fonospirometrija omogoča meritev vitalne kapacitete (v nadaljevanju VK), fonacijskega 

volumna (v nadaljevanju PV), fonacijskega časa (v nadaljevanju PT) in srednjega 

pretoka zraka skozi grlo (v nadaljevanju MFR) (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Pri merjenju VK ima preiskovanec zaprt nos, skozi usta maksimalno vdihne in nato 

maksimalno izdihne skozi ustnik aparature. Iz VK se lahko izračuna predpostavljeni 

PV, ki naj bi bil pri moških 50–80 %, pri ženskah pa 45–75 % VK. Za meritev PV 

preiskovanec maksimalno zajame zrak in čim dlje fonira glas »i«. Aparatura izračuna 

PV in PT. Iz obeh parametrov pa nato lahko izračunamo MFR (Hočevar Boltežar, 

2008). 

 

1.7.4.2 Maksimalni fonacijski čas (MPT) 

 

MPT pomeni najdaljši možni čas fonacije (v sekundah) vokala na udobni višini in 

glasnosti po maksimalnem vdihu. Pri moških naj bi se gibal med 25−35 sekund in pri 

ženskah 15–25 sekund (Mathieson, 2001). Okvirno naj bi bil MPT daljši kot 18 sekund 

pri moških ter daljši kot 14 sekund pri ženskah (Hočevar Boltežar, 2008). 

 

Pred izvedbo merjenja je treba podati natančna verbalna navodila in demonstrirati način 

izvedbe. Izvedejo se trije poskusi, najdaljši maksimalni fonacijski čas se primerja z 

normami (Neiman in Edeson, 1981).  
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1.7.5 AKUSTIČNA ANALIZA GLASU 

 

Akustična analiza je objektivna metoda ocene fonacije (Mathieson, 2001). Najpogosteje 

se uporablja analiza temeljne grlne frekvence (v nadaljevanju F0). Za analizo obstaja 

več računalniških programov (npr. Voice Lab, Kay Pentax, Praat …) (Hočevar Boltežar, 

2008).  

 

V našem centru v logopedski ambulanti za akustično analizo glasu uporabljamo 

računalniški program Visi Pitch IV, Model 3950B, modul Multi-Dimensional Voice 

Program (MDVP), ki analizira glasovne vzorce in poleg temeljne grlne frekvence (F0) 

prikaže še tri glasovne parametre (RAP, Shim, in NHR), ki se največkrat uporabljajo za 

objektivno oceno kakovosti glasu (Visi-Pitch, 2008). RAP pomeni perturbacijo 

(spreminjanje) višine temeljne grlne frekvence (v nadaljevanju jitter), Shim perturbacijo 

njene amplitude (v nadaljevanju shimmer), NHR pa razmerje med harmoničnimi in 

šumskimi elementi v glasu. Izmerjene vrednosti glasovnih vzorcev samoglasnika /a/, 

foniranega na najbolj udobni višini in glasnosti, se primerja z normativi proizvajalca, 

ugotovljenimi na velikem vzorcu glasov odraslih oseb (Visi–Pitch, 2008) in se tako 

lahko ugotovi normalne ali patološke vrednosti variabel jitter, shimmer in NHR.  

 

1.7.6 LOGOPEDSKI PREGLED 

 

Naloga logopeda je klinično oceniti posameznikov govor, pri tem mora biti pozoren na 

odstopanja na nivoju artikulacije (vrsta morebitne artikulacijske motnje, stopnja motnje: 

blaga, zmerna, huda) in kakovosti glasu (prisotnost motnje, hrapavost, zadihanost, 

stopnja motnje: blaga, zmerna, huda) (Dejonckere idr., 2001).  

 

Pozoren mora bili tudi na tempo govora, govorno dihanje, telesno držo in morebitno 

napetost vratnih ali artikulacijskih mišic. Ocenjuje se spontani govor in govor med 

branjem standardnega teksta. 
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1.8 DOSEDANJE RAZISKAVE O GLASOVNIH MOTNJAH PRI 

PROFESIONALNIH GLASOVNIH UPORABNIKIH 

 

V svetu so bile opravljene številne raziskave o pogostosti glasovnih težav med 

različnimi glasovnimi uporabniki, prav tako v slovenskem prostoru.  

 

1.8.1 GLASOVNE TEŽAVE PRI RAZLIČNIH GLASOVNIH UPORABNIKIH 

 

Opravljene so bile številne študije o pogostosti glasovnih težav pri učiteljih v Evropi 

(Preciado, Perez, Calzada in Preciado, 2005; Soklič in Hočevar Boltežar, 2004), 

Ameriki (Titze, Lemke in Montequin., 1997; Smith, Kirchner, Taylor, Hoffman in 

Heras., 1998), Avstraliji (Russell, Oates in Greenwood, 1998) in Novi Zelandiji (Leao, 

Oates, Purdy, Scott in Morton, 2014). Odstotek učiteljev, ki so poročali o glasovnih 

težavah, se je gibal od 19 % do 89 % (Preciado idr., 2005; Soklič in Hočevar Boltežar, 

2004; Titze idr., 1997; Russell idr., 1998; Smith idr., 1997; Leao idr., 2014).  

 

V slovenskem prostoru so bile opravljene raziskave o pogostosti glasovnih težav pri 

profesionalnih glasovnih uporabnikih (učitelji, duhovniki) in neglasovnih profesionalcih 

(zdravniki, logopedi). Raziskave so pokazale pogoste glasovne težave pri vseh naštetih 

poklicih (Soklič in Hočevar Boltežar, 2004; Hočevar Boltežar, 2009; Šereg Bahar idr., 

2012; Trpkov, 2008). Med katoliškimi duhovniki jih je 85,6 % navedlo, da so imeli 

glasovne težave v času kariere, od tega jih je 15,9 % imelo pogoste glasovne težave 

(Hočevar Boltežar, 2009). Med zdravniki v Sloveniji, ki opravljajo pretežno ambulantno 

delo, jih je imelo 83 % glasovne težave v času kariere (Šereg Bahar idr., 2012), kar pa je 

primerljivo s pogostostjo glasovnih težav pri slovenskih učiteljih (61 %) (Soklič in 

Hočevar Boltežar, 2004).  

 

Najpogostejši vzrok glasovnih težav pri duhovnikih in zdravnikih je bilo vnetje zgornjih 

dihal, pri učiteljih pa glasovna obremenitev. Pogosto odkašljevanje, glasovna 

obremenitev v prostem času, glasovne težave v času študija in nepoznavanje pravilne 

glasovne tehnike in glasovne higiene (med študijem niso imeli predavanj o glasovni 

tehniki in glasovni higieni) so se izkazali za rizične dejavnike za pojav glasovnih težav 
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pri duhovnikih (Hočevar Boltežar, 2009). Starost nad 40 let, alergije, GERD, 

neprimerne govorne navade (glasen govor, pogosto kričanje in hiter govor) so se 

izkazali kot rizični dejavniki pri zdravnikih (Šereg Bahar idr., 2012). Soklič in Hočevar 

Boltežar (2004) sta ugotovili, da se je starost nad 40 let pri učiteljih prav tako izkazala 

kot rizični faktor za pojav glasovnih motenj, kar potrjuje tuja raziskava (Roy idr., 2004). 

Učiteljice so se izkazale 1,9-krat bolj ogrožene za pojav glasovnih težav kot učitelji. 

Večjo verjetnost za nastanek glasovnih težav pri učiteljicah so pokazale tudi starejše 

(Smith idr., 1998; Russell idr., 1998) in novejše tuje raziskave (Leao idr., 2015).  

 

1.8.2 GLASOVNE TEŽAVE PRI POKLICNIH PEVCIH 

 

Poleg učiteljev se je velika pogostost glasovnih težav v primerjavi s splošno populacijo 

pokazala tudi pri pevcih (Verdolini in Raming 2001).   

 

Tepe in sodelavci (2002) so raziskovali pogostost glasovnih težav mladih zborovskih 

pevcev. Vprašalnik o glasovnih navadah in glasovni higieni je bil poslan 571 mladim 

zborovskih pevcem, starih do 25 let, ki so peli vsaj enkrat tedensko. Odgovorilo jih je 

129 (22,6 %). Več kot polovica vprašanih (55,8 %) je že imela glasovne težave, zlasti 

starejši mladostniki. Statistično pomembna razlika se je pokazala med pevkami, ki so 

bile deležne pevske izobrazbe, in tistimi brez ustreznega pevskega pouka. Povečana je 

bila pogostost glasovnih težav pri dekletih, ki so dosegla puberteto, v primerjavi s 

predadolescentkami (47 od 63 adolescentk v primerjavi s pet od 29, ki še niso dosegle 

pubertete, p<0,001). Pogostost glasovnih težav je bila statistično pomembno višja pri 

otrocih, ki so poročali o jutranji hripavosti (znak za refluks), in pri tistih, ki so navajali 

čustveni stres (nespečnost).   

 

Raziskovali so tudi, kateri dejavniki vplivajo na pojav glasovnih motenj pri elitnih 

glasovnih uporabnikih (formalna pevska izobrazba, stil petja, spol). Večjo možnost za 

pojav vozličev na glasilkah so ugotovili pri tistih s slabo pevsko izobrazbo ali brez nje, 

pevcih amaterskih zborov in skupin, nočnih klubov ter pri pop, country in rock pevcih 

(Mathiesons, 2001).  
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Koufman, Radomski, Joharji, Russell in Pillsbury (1996) so pri 100 zdravih pevcih 

ugotavljali, ali dejavniki, kot so spol, poklic in stil petja, vplivajo na napetost grlnih 

mišic. Povečana mišična napetost je bila najmanjkrat opažena pri ženskih profesionalnih 

pevkah in največkrat pri amaterskih pevkah. Pri moških med poklicnimi in amaterskimi 

pevci ni bilo razlik. Pri pevcih klasičnega opernega petja so preveliko napetost grlnih 

mišic našli manj pogosto v primerjavi s pevci neklasičnega petja. Najmanjša pojavnost 

prekomerne napetosti je bila opažena pri tistih, ki se ukvarjajo z zborovskim (41 %) in 

opernim (57 %) petjem, nekoliko višja pri jazz in pop (65 %) pevcih in pri tistih, ki 

pojejo v glasbenih gledališčih (74 %). Največjo pojavnost prevelike napetosti grlnih 

mišic so zabeležili pri country (86 %) in rock (94 %) pevcih. Pretirana mišična napetost 

grlnih mišic je bila manj pogosta pri pevcih s formalno pevsko izobrazbo in pri tistih, ki 

so pred petjem izvajali vaje ogrevanja glasu. Presenetljiva je bila ugotovitev, da alkohol 

in kajenje, predhodne glasovne težave in redna vaja niso imeli vpliva na stopnjo mišične 

napetosti.  

 

Ohranjanje glasovnega zdravje je zahtevno in celo izkušeni pevci ne morejo vedno 

zanesljivo oceniti, ali je njihov vokalni aparat povsem zdrav. Castelblanco in drugi 

(2014) so v raziskavo vključili 47 profesionalnih pevcev v starosti od 19 do 62 let, ki so 

navedli, da nimajo glasovnih težav. Izvid stroboskopije je pokazal veliko več patoloških 

sprememb v grlu, kot je bilo pričakovati, glede na to da so vključili pevce, ki niso 

navajali glasovnih težav.   

 

Podobne rezultate je razkrila raziskava Sataloffa in sodelavcev (2012). Pri 72 

profesionalnih učiteljih petja brez večjih glasovnih težav so ugotavljali pogostost 

patoloških stanj v grlu. Osemintrideset udeležencev (53 %) ni navedlo glasovnih težav. 

Štiriintrideset udeležencev (47 %) je poročalo o manjših glasovnih težavah, ki bi lahko 

vplivale na njihov glas (alergija, astma, sinuzitis …), vendar niso izrazili potrebe po 

foniatričnem pregledu. Prav tako nihče od njih v preteklem letu ni potreboval 

zdravniške pomoči zaradi svojega glasu. S pomočjo videostroboskopije so bile pri 

86,1 % udeležencev ugotovljene patološke spremembe na grlu, pri mnogih je šlo za več 

kot eno nenormalno ugotovitev. Patološke spremembe so bile pogostejše pri moških 

(88,3 %), kot pri ženskah (86,7 %). Najpogostejša bolezenska stanja za celotno skupino 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Radomski%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8969758
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Radomski%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8969758
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Russell%20GB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8969758
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pillsbury%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8969758
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so bili znaki LFR (72,2 %), nepopoln stik med glasilkama (34,7 %), znaki GER 

(18,1 %) in varice na glasilkah (18,1%).  

 

1.8.3 GLASOVNE TEŽAVE PRI POKLICNIH IGRALCIH 

 

Igralci med predstavo govorijo, vpijejo, pojejo, se gibajo in plešejo. Velik izziv 

predstavljajo različne vloge in uporaba številnih dialektov. Na vajah in nastopih morajo 

prilagajati svojo glasovno tehniko akustičnim značilnostim prostora, pogosto med igro 

tudi inhalirajo dražeče snovi in alergene (Zeine in Waltar, 2002). Zaradi igranja tako 

zahtevnih vlog je verjetnost za nastanek prekomerne napetosti grlnih mišic pri bodočih 

igralcih velika. Tako je raziskava med 30 študenti prvega letnika dramske igre na 

Univerzi Yale pokazala, da je bila kar pri 59 % študentov prisotna prekomerna napetost 

grlnih mišic, pri 62 % nepopoln stik med glasilkama in pri 55 % zmanjšan sluznični val. 

Pri 48 % študentov so z videostroboskopijo grla ugotovili prisotnost LFR. Prisotnost 

LFR je bila statistično pomembno pogostejša (p=0,04) pri študentih s prisotno 

prekomerno napetostjo grlnih mišic (Lerner idr., 2013).  

 

Pri vseh glasovnih uporabnikih bi lahko osnovno znanje o dobri glasovni higieni in 

posledicah glasovne zlorabe preprečilo nastanek določenih patoloških stanj v grlu in 

zmanjšalo pogostost vozličev in polipov na glasilkah (Colton idr., 2011). Avtorici L. 

Zeine in K. L. Waltar (2002) sta v svoji raziskavi ugotovili, da profesionalni igralci 

bolje poznajo pomen glasu in vlogo logopeda kot amaterski igralci, študenti dramske 

igre in kontrolna skupina, vendar ta razlika ni bila statistično pomembna. Profesionalni 

igralci so dosegli statistično pomembno višje število točk v primerjavi s študenti igre pri 

vprašanjih o glasovni higieni. Pomanjkanje znanja o skrbi za glas pri študentih študija 

za poklic z glasovno obremenitvijo pa je pokazala raziskava pri 86 študentih (40 žensk, 

46 moških) prvega letnika študija avdiovizualne komunikacije. Izkazalo se je, da je 

njihova kakovost glasu slaba, videolaringoskopija je pokazala vnetne lezije na glasilkah 

pri kar 27 % študentov. Med razvadami, ki negativno vplivajo na glas, so bile 

najpogostejše kajenje, glasovna zloraba (vpitje in prekomerno govorjenje) in uživanje 

hrane pred spanjem (Timmermans idr., 2002). Podobne rezultate je dala primerjava 

študentov dramske igre in kontrolne skupine študentov. Izkazalo se je, da študenti 
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dramske igre kljub podanim navodilom za zdrav življenjski slog (slab vpliv cigaret, 

alkohola, kofeina, pijač z mehurčki, poznih obrokov) kadijo več kot kontrolna skupina 

študentov, pijejo ravno toliko alkoholnih in kofeinskih pijač kot ostali študenti in 

zaužijejo zadnje obroke prepozno. Študenti dramske igre so imeli slabše življenjske 

navade kot študentke. Avtorica zaključuje, da bi ohranjanje za dober glas neprimernega 

stila življenja lahko privedlo do slabše glasovne kakovosti pri bodočih profesionalnih 

uporabnikih glasu in drugih študentih (Varošanec–Škarić, 2008).  

 

Goulart in Vilanova (2011) sta opravila raziskavo pri 48 profesionalnih igralcih. 

Ugotavljala sta pogostost glasovnih težav med dnevno obremenitvijo. Štirinajst (35 %) 

jih je poročalo o glasovnih težavah ob dnevnih obremenitvah, pri osmih (16 %) so se te 

težave pričele, ko so začeli opravljati svoj poklic.  
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2. RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJ 

 

Glasovne težave so dokaj pogoste v splošni populaciji, še pogostejše pa pri poklicih, ki 

zahtevajo večjo količino govora, zlasti v neugodnih akustičnih razmerah. Profesionalni 

pevci in igralci opravljajo poklic, ki zahteva ob veliki glasovni obremenitvi tudi zelo 

visoko kakovost glasu. Pri njihovem poklicu so prisotni dejavniki, zaradi katerih obstaja 

večja verjetnost nastanka glasovnih težav. Zato je zelo pomembno, da tako eliten 

glasovno obremenjen poklic začnejo opravljati osebe z zdravim, dobro delujočim in 

zmogljivim vokalnim aparatom.  

 

V Sloveniji še ni bila napravljena nobena raziskava o pogostnosti glasovnih težav pri 

elitnih glasovnih uporabnikih. Cilj naše raziskave je ugotoviti, kako pogosto se 

pojavljajo glasovne težave pri poklicnih igralcih in poklicnih pevcih, pa tudi pri 

kandidatih za študij dramske igre in solo petja. Zanima nas tudi, kateri so morebitni 

vzroki zanje ter ali obstajajo razlike med pevci in igralci ter kandidati za te poklice. 

 

2.1 RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

 

Da bi postavljene cilje lahko realizirali, smo postavili naslednje raziskovalne hipoteze: 

 

H1. Poklicni igralci in kandidati za študij dramske igre imajo pogosteje glasovne težave 

kot poklicni pevci in kandidati za študij solo petja. 

 

H2. Poklicni igralci in kandidati za poklicne igralce imajo več neprimernih glasovnih in 

govornih navad ter prisotnih več negativnih dejavnikov za glas kot poklicni pevci in 

kandidati za študij solo petja. 

 

H3. Pevci oziroma igralci in kandidati za solo petje oziroma študij dramske igre s 

pogostimi glasovnimi težavami pogosteje kadijo, prebolevajo respiratorne okužbe in 

imajo prisotne negativne dejavnike za glas kot tisti brez pogostih glasovnih težav. 
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H4. Poklicni igralci in kandidati za poklicne igralce se razlikujejo po neprimernih 

glasovnih navadah, prisotnosti LFR, kajenju in pogostosti glasovnih težav. 

 

H5. Poklicni pevci in kandidati za študij solo petja se razlikujejo po prisotnosti LFR, 

alergijah, kajenju in pogostosti glasovnih težav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prebil (2016). Pogostost glasovnih težav pri poklicnih pevcih in igralcih ter nekateri vzroki zanje. 

 

37 

 

3. METODOLOGIJA 

 

V raziskavi smo uporabili kvantitativen raziskovalen pristop. Uporabili smo kavzalno 

neeksperimentalno metodo raziskovanja. 

 

Raziskavo je odobrila Komisija za medicinsko etiko Republike Slovenije z odločbo št. 

0120-334/2015-2, KME 80/08/15 z dne 17. 10. 2015 (Priloga 1). 

 

3.1 RAZISKOVALNI VZOREC 

 

Vzorec je bil namenski, proučevali smo le nekaj enot, ki so bili tipični predstavniki 

enote, ki jo proučujemo. 

 

V vzorec smo vključili 195 oseb v starosti od 17 do 73 let. Vzorec smo razdelili na štiri 

skupine: skupina poklicnih igralcev, skupina poklicnih pevcev, skupina kandidatov za 

študij dramske igre in skupina kandidatov za študij solo petja. V skupino poklicnih 

igralcev smo vključili 65 poklicnih igralcev iz profesionalnih gledališč, v skupino 

poklicnih pevcev 63 poklicnih pevcev iz profesionalnih pevskih zborov, v skupino 

kandidatov za študij dramske igre 36 potencialnih študentov dramske igre in v skupino 

kandidatov za študij solo petja 31 potencialnih kandidatov za študij solo petja. Vsako 

skupino smo nato razdelili še na podskupine, glede na pogostost glasovnih težav 

(poklicni pevci s pogostimi glasovnimi težavami in poklicni pevci brez pogostih 

glasovnih težav; poklicni igralci s pogostimi glasovnimi težavami in poklicni igralci 

brez pogostih glasovnih težav). Med kandidati za študij solo petja in dramske igre ni 

nihče navedel pogostih glasovnih težav, zato jih nismo razdeljevali na podskupine.  

 

3.1.1 SKUPINA POKLICNIH IGRALCEV 

 

Izpolnjen anonimni vprašalnik je vrnilo 65 poklicnih igralcev iz profesionalnih 

gledališč. Med njimi je bila manj kot polovica žensk. Stari so bili od 23 do 73 let (vsi so 

profesionalno aktivni v gledališču) (Slika 1). Povprečna starost poklicnih igralcev je 

bila 43,03 let, standardna deviacija 11,93 (SD) let.  
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Slika 1: Prikaz vzorca preučevane skupine poklicnih igralcev po spolu 

 

3.1.1.1 Podskupina poklicnih igralcev s pogostimi glasovnimi težavami 

 

V podskupino smo vključili osem poklicnih igralcev, ki so navajali pogoste glasovne 

težave (več kot trikrat letno), odkar opravljajo svoj poklic. Med njimi sta bili dve (25 %) 

ženski in šest (75 %) moških, v starosti od 23 do 63 let. Povprečna starost poklicnih 

igralcev s pogostimi glasovnimi težavami je bila 46,13 let, SD 13,16 let.  

 

3.1.1.2 Podskupina poklicnih igralcev brez pogostih glasovnih težav 

 

V podskupino smo skupno vključili 56 igralcev, ki niso navajali glasovnih težav, in 

tiste, ki so odgovorili, da se glasovne težave, odkar delajo v svojem poklicu, pojavljajo 

redko (od enkrat do trikrat na leto). Med njimi je bilo 25 (44,6 %) žensk in 31 (55,4 %) 

moških, v starosti od 23 do 73 let. Povprečna starost poklicnih igralcev brez pogostih 

glasovnih težav je bila 42,55 let, SD 11,91 let.  

 

3.1.2 SKUPINA POKLICNIH PEVCEV 

 

V vzorec smo zajeli 63 poklicnih pevcev iz profesionalnih zborov, ki so vrnili izpolnjen 

poslani anonimni vprašalnik. Odgovorilo nam je približno enako število žensk in 
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moških (Slika 2) v starosti od 22 do 68 let. Povprečna starost poklicnih pevcev je bila 

45,05 let, SD 11,52 let. 

 

 

 

 

Slika 2: Prikaz vzorca preučevane skupine poklicnih pevcev po spolu 

 

3.1.2.1 Podskupina poklicnih pevcev s pogostimi glasovnimi težavami 

 

V podskupino smo vključili 13 poklicnih pevcev, ki so navajali pogoste glasovne težave 

(več kot trikrat letno), odkar opravljajo svoj poklic. Med njimi je bilo sedem (53,8 %) 

žensk in šest (46,2 %) moških, v starosti od 29 do 64 let. Povprečna starost poklicnih 

pevcev s pogostimi glasovnimi težavami je bila 44,38 let, SD 9,13 let.  

 

3.1.2.2 Podskupina poklicnih pevcev brez pogostih glasovnih težav 

 

V podskupino smo skupno vključili 50 pevcev, ki niso navajali glasovnih težav, in tiste, 

ki so odgovorili, da se glasovne težave, odkar delajo v svojem poklicu, pojavljajo redko 

(od enkrat do trikrat na leto). Med njimi je bila polovica žensk in polovica moških, v 

starosti od 22 do 68 let. Povprečna starost poklicnih pevcev brez pogostih glasovnih 

težav je bila 45,22 let, SD 12,14  let.  
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3.1.3 SKUPINA KANDIDATOV ZA ŠTUDIJ DRAMSKE IGRE 

 

V raziskavo smo vključili 36 kandidatov za študij dramske igre, ki so bili pregledani 

pred vključitvijo v študij od leta 2011 do 2014 in so dovolili uporabo njihovih podatkov 

v raziskavi. Od tega je bilo manj moških kot žensk (Slika 3). Starost kandidatov se je 

gibala od 18 do 33 let. Povprečna starost kandidatov je bila 19,3 let, SD 2,57 let.  

 

 

Slika 3: Prikaz vzorca preučevane skupine kandidatov za študij dramske igre 

 

3.1.4 SKUPINA KANDIDATOV ZA ŠTUDIJ SOLO PETJA 

 

Vključenih je bilo 31 kandidatov za študij solo petja, ki so bili pregledani v Centru za 

motnje glasu, govora in požiranja Klinike za ORL in CFK UKC Ljubljana v letih 

2011−2014 in so nam dovolili uporabo njihovih podatkov v raziskavi. Od tega je bila 

manjšina moških in večina žensk. Starost kandidatov se je gibala od 17 do 33 let. 

Povprečna starost kandidatov je bila 20,94 let, SD 3,66 let (Slika 4).  
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Slika 4: Prikaz vzorca preučevane skupine kandidatov za študij solo petja 

 

3.2 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Poklicnim igralcem profesionalnih gledališč v Sloveniji so bili poslani anonimni 

vprašalniki o osnovnih podatkih (spol, starost), številu ur glasovne obremenitve pri 

poklicu, pogostnosti glasovnih težav pred nastopom in odkar delajo v svojem poklicu, 

vzrokih glasovnih težav, glasovnih in govornih navadah (glasovni počitek ob hripavosti, 

glasno govorjenje, pogosto kričanje in hitro govorjenje), dejavnikih, ki vplivajo na 

kakovost glasu (GER, kajenje, hidriranost, alergije, astma, kofein), ter predhodni 

logopedski obravnavi (Priloga 2). Vprašalnike smo sprva poslali v dve profesionalni 

gledališči v Ljubljani (Mestno gledališče Ljubljana in SNG Drama Ljubljana). Za 

sodelovanje smo se pred pošiljanjem anket dogovorili (po telefonu ali elektronski pošti) 

z direktorji gledališč. Kljub dogovoru nismo prejeli zadostnega števila vrnjenih anketnih 

vprašalnikov. Zato smo v raziskavo vključili še nekatera druga profesionalna gledališča 

po Sloveniji (Lutkovno gledališče v Ljubljani, Gledališče Koper, Prešernovo gledališče 

Kranj), katerih vodstva so izrazila pripravljenost za sodelovanje v raziskavi. Skupaj smo 

poslali 130 vprašalnikov, vrnjenih smo jih dobili 65 (50 %). Vključili smo samo 

poklicne igralce. 
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Nekoliko prilagojen vprašalnik je bili poslan poklicnim pevcem dveh profesionalnih 

zborov v Ljubljani (Slovenska Filharmonija in SNG Opera Ljubljana) (Priloga 3). V 

vprašalnik so bila dodana tudi vprašanja o vrsti glasu, ki ga posameznik poje, in o 

pevski izobrazbi. Odgovorilo je 39 (61,9 %) poklicnih pevcev iz Slovenske 

Filharmonije in 24 (38,1 %) poklicnih pevcev iz SNG Opere v Ljubljani.  

 

V letih od 2011 do 2014 je bilo v našem Centru za motnje glasu, govora in požiranja 

pregledanih 83 kandidatov za študij dramske igre. V naši bazi podatkov nismo imeli 

zabeleženih telefonskih številk in naslovov kandidatov (podatke smo imeli le od tistih, 

ki so bili pred pregledom ali po njem vodeni v naši foniatrični ali logopedski 

ambulanti), zato smo jih kontaktirali preko družabnega omrežja facebook. Kontakt smo 

uspeli vzpostaviti s 70 kandidati, od tega jih je bilo 36 (51,43 %) pripravljenih 

sodelovati v naši raziskavi. Po pošti smo jim poslali soglasja za sodelovanje v raziskavi 

in uporabo njihovih podatkov iz dokumentacije v Centru za motnje glasu, govora in 

požiranja, ki so nam jih podpisana vrnili.   

 

V letih 2011 do 2014 je bilo pregledanih 46 kandidatov za študij solo petja. Od tega jih 

10 še ni dopolnilo 18 let. Sprva smo kontaktirali kandidate, ki so dopolnili 18 let, in 27 

jih je bilo pripravljenih sodelovati v naši raziskavi. Nato smo vzpostavili stik še s 

kandidati, ki so bili tik pred dopolnitvijo 18 leta, na sodelovanje so bili pripravljeni 

štirje. Po pošti smo jim poslali dovoljenje za sodelovanje v raziskavi in uporabo 

njihovih podatkov iz dokumentacije v Centru za motnje glasu, govora in požiranja v 

raziskavi, podpisano soglasje so nam polnoletni kandidati vrnili (Priloga 4).  

 

Zajeli smo podatke pregledanih kandidatov za študij dramske igre in solo petja v letih 

2011−2014. V raziskavo smo vključili samo podatke tistih kandidatov, ki so nam 

dovolili uporabiti njihove podatke v raziskavi na podlagi našega telefonskega klica in 

dopisa. Zajeli smo anamnestične podatke o starosti, spolu, vzrokih glasovnih težav, 

glasovnih navadah, prisotnosti alergij, znakov GER, kajenju, kakovosti sluha, 

predhodnih logopedskih obravnavah, učenju solo petja, redni uporabi ortodontskega 

aparata ter vrsti glasu, ki ga posameznik poje (visok glas: sopran, mezzosopran, tenor; 

nizek glas: alt, bariton, bas) (Priloga 5). Povzeli smo izvid foniatričnega pregleda z 
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videostroboskopijo grla (normalna anatomija, patološke spremembe v grlu; normalno 

delujoče grlo; patološka funkcija grla). Za akustično analizo glasu smo uporabili 

računalniški program Visi Pitch IV, Model 3950B, modul Multi-Dimensional Voice 

Program (MDVP). Izmerjene vrednosti glasovnih vzorcev samoglasnika /a/, foniranega 

tri sekunde na najbolj udobni višini in glasnosti, smo primerjali z normativi 

proizvajalca, ugotovljenimi na velikem vzorcu glasov odraslih oseb (Visi-Pitch, 2008) 

in ugotovili normalne ali patološke vrednosti variabel jitter, shimmer in NHR.  

 

Za oceno aerodinamičnih značilnosti glasu smo uporabili Phonatory Aerodynamic 

System (KayPentax, ZDA), povzeli smo maksimalni fonacijski čas (v nadaljevanju 

MPT) in srednji pretok zraka skozi grlo (v nadaljevanju MFR) med fonacijo 

samoglasnika /a/. Mejno vrednost za MPT nam je pri moških predstavljalo območje 

med 25−35 sekund in pri ženskah 15–25 sekund (Mathieson, 2001), za MFR pa od 50–

200 mL/s (Hirano, 1981). 

 

3.3 SPREMENLJIVKE 

 

a) Neodvisne spremenljivke: 

 poklic (poklicni pevec, poklicni igralec), 

 smer študija (kandidati za študij dramske igre, kandidati za študij solo petja), 

 pogostost glasovnih težav, 

 starost. 

 

b) Odvisne spremenljivke: 

 število ur dnevne glasovne obremenitve, 

 število let v svojem poklicu, 

 pogostost glasovnih težav (hripavost v zadnjem letu; hripavost, odkar delajo 

v poklicu; hripavost v času študija), 

 neprimerne govorne navade (hiter govor, glasen govor, pogosto kričanje), 

 kajenje, 

 zadostna hidriranost (zaužitje vsaj 1 litra tekočine na dan), 
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 prekomerno uživanje kofeinskih pijač (zaužitje več kot dveh skodelic kave 

na dan), 

 gastroezofagelani/laringofaringelani refluks (LFR), 

 ortodontska obravnava, 

 obolenje ščitnice, 

 astma, alergije, 

 pogosto pokašljevanje, čiščenje grla, 

 predhodna logopedska obravnava, 

 glasovna obremenitev v prostem času, 

 glasovni počitek, 

 kakovost sluha, 

 učenje solo petja, 

 vrsta glasu, ki ga posameznik poje, 

 vzrok glasovnih težav (ob prehladu, ob glasovni obremenitvi), 

 videostroboskopija grla (normalna anatomija : patološke spremembe v grlu; 

normalna funkcija grla : patološka funkcija grla), 

 logopedski pregled, 

 shimmer, 

 jitter, 

 NHR, 

 maksimalni fonacijski čas (MPT) in 

 srednji pretok zraka skozi grlo med fonacijo (MFR). 

 

3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 

Za analizo smo uporabili statistični paket SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, ZDA). 

Uporabili smo  2
-test, Fisherjev eksaktni test, t-test, pri nenormalni porazdelitvi 

podatkov neparametrični Mann–Whitneyev test. Primerjali smo: (i) poklicne pevce in 

igralce, (ii) kandidate za solo petje in študij dramske igre ter (iii) poklicne pevce in 

kandidate za solo petje oziroma (iv) poklicne igralce in kandidate za študij dramske 

igre. Znotraj skupine poklicnih pevcev in skupine poklicnih igralcev smo tiste, ki imajo 
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pogoste glasovne težave, primerjali s tistimi, ki teh težav nimajo. Rezultate smo 

prikazali v tabelah in grafih, prav tako narejenih v programu SPSS.  
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA  

 

4.1 PRIMERJAVA SKUPINE KANDIDATOV ZA ŠTUDIJ DRAMSKE 

IGRE IN KANDIDATOV ZA ŠTUDIJ PETJA 

 

4.1.1 FONIATRIČNI IN LOGOPEDSKI PREGLED 

 

Med vključenimi kandidati za študij dramske igre in solo petja so vsi kandidati 

odgovorili, da nimajo pogostih glasovnih težav (podatek smo zajeli v anamnezi).  

 

Foniatrični pregled kandidatov za solo petje je pri 15 kandidatih (48,39 %) pokazal 

normalen vokalni aparat, pri štirih kandidatih (12,90 %) znake akutnega laringitisa, pri 

sedmih kandidatih (48,39 %) znake kroničnega laringitisa in pri petih kandidatih 

(16,13 %) znake posteriornega laringitisa. Pri enem kandidatu s kroničnim laringitisom 

je bil prisoten začeten Reinkejev edem in pri enem blaga funkcionalna glasovna motnja. 

Kljub vnetju na glasilkah je bilo stroboskopsko nihanje glasilk pri vseh primerno in 

simetrično. Stik med glasilkama pri nihanju je bil popoln in primerno dolg pri veliki 

večini, le pri štirih osebah s kroničnim laringitisom nekoliko prekratek.  

 

Tudi pri kandidatih za študij dramske igre foniatrični pregled ni pokazal večjih 

posebnosti. Pri 22 kandidatih (61,11 %) je bil vokalni aparat normalen, znake akutnega 

laringitisa smo ugotovili pri 10 kandidatih (27,78 %) in znake posteriornega laringitisa 

pri enem (2,78 %) izmed kandidatov. Pri treh (8,33 %) kandidatkah so bile ugotovljene 

sluznične spremembe na glasilkah, pri vseh v smislu začetnega vozliča na glasilkah. 

Stroboskopsko nihanje glasilk je bilo pri vseh primerno in simetrično. Stik med 

glasilkama pri nihanju je bil pri treh kandidatih nekoliko krajši, pri kandidatkah z 

vozliči je bil stik le na mestu vozličev.  

 

Pri logopedskem pregledu je bilo ugotovljeno, da je bilo le pri eni kandidatki za študij 

dramske igre (2,78 %) prisotno odstopanje v kakovosti glasu (prenizek glas: dekle z 

akutnim respiratornim infektom). 
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Foniatrični in logopedski pregled sta razkrila zdrav vokalni aparat pri veliki večini 

kandidatov in to potrjuje njihovo oceno, da pogostih glasovnih težav nimajo. 

Odstopanja, ki smo jih odkrili, so bila večinoma povezana s prebolevanjem akutnega 

respiratornega infekta ali laringofaringealnim refluksom (posteriorni laringitis), ki bi bil 

lahko posledica stresa ob pregledih pred vpisom na želeni študij. Tudi pri vseh 

kandidatih, ki so imeli zelo blage znake kroničnega draženja v grlu (kronični laringitis), 

je bila funkcija grla še v dopustnih mejah za bodočo dolgotrajno glasovno obremenitev. 

Le tri kandidatke za študij dramske igre so imele vozliče na glasilkah, kar predstavlja 

omejitev za vpis na želeni študij. To bi lahko pojasnili z dejstvom, da se za poklic, ki 

zahteva od njih velike glasovne obremenitve, odločajo predvsem kandidati, ki morajo 

imeti že v osnovi dobre konstitucijske glasovne zmogljivosti in nekaj znanja o pravilni 

glasovni in govorni tehniki. Poleg tega na pregled pred vpisom za študij dramske igre 

pridejo le skrbno izbrani, saj veliko kandidatov izločijo že na predizboru.  

 

4.1.2 ANALIZA GLASOVNIH VZORCEV Z MDVP 

 

Opravili smo tudi analizo glasovnih vzorcev s programom MDVP. Temeljna grlna 

frekvenca se je pri kandidatih za študij dramske igre gibala v razponu 111,00−308,07 

Hz, srednja vrednost (v nadaljevanju M) 205,32Hz in SD 62,18Hz. Pri kandidatih za 

solo petje pa v razponu 115,00−387,07 Hz, M 232,61 Hz in SD 57,24 Hz. 

 

Analiza MDVP je pokazala odstopanja perturbacije višine in amplitude v obeh skupinah 

pri zelo majhnem številu kandidatov. Izmerjene vrednosti NHR so bile pri vseh 

kandidatih v normalnem razponu (Tabela 6).  
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Tabela 6: Rezultati analize glasovnih vzorcev kandidatov dramske igre in kandidatov za študij solo 

petja z modulom MDVP  

Dejavnik kandidati za študij dramske 

igre (N=36) 

kandidati za študij 

solo petja 

(N=31) 

p 

MDVP: 

jitter, v %  

(razpon, 

M/SD) 

 

shimmer, v % 

(razpon, 

M/SD) 

 

NHR  

(razpon, 

M/SD) 

 

 

0,18−3,31 

0,80/0,68 

 

 

1,60−5,18 

2,84/0,92 

 

 

0,07−0,15 

0,12/0,02 

 

 

0,18−2,26 

0,55/0,42 

 

 

1,22−4,55 

2,28/0,88 

 

 

0,07−0,16 

0,11–0,019 

 

 

0,065 

 

 

 

0,014 

 

 

 

0,731 

M=srednja vrednost, SD= standardna deviacija 

 

Zanimalo nas je, ali so razlike aritmetične sredine obeh skupin za variable jitter, 

shimmer in NHR statistično pomembne ali ne. Z Levenovim testom enakosti varianc 

smo najprej za vse tri variable preverili, ali so razlike med variancama  obeh skupin 

statistično pomembne. Pri variablah NHR in shimmer smo obdržali predpostavko o 

homogenosti varianc (pri obeh je bil p>0,05). Izkazalo se je, da imajo kandidati za študij 

dramske igre v povprečju višje vrednosti parametra shimmer kot kandidati za študij solo 

petja. Ta razlika je statistično pomembna t(65)=2,535, p<0,05. Prav tako se je izkazalo, 

da imajo kandidati za študij dramske igre v povprečju malenkost višje vrednosti 

parametra NHR, razlika ni statistično pomembna t(65)=0,345, p>0,05. Pri variabli jitter 

se je izkazalo, da so razlike med variancama obeh skupin statistično pomembne 

(p=0,03). Zato smo za nadaljnji izračun uporabili Mann−Whitney test, ki ni pokazal 

statistične pomembnosti (Glej Tabelo 6 ). 
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Pri iskanju vzroka za razliko v enem od parametrov akustične analize glasovnih vzorcev 

med kandidati za dramsko igro in solo petje smo izhajali iz foniatričnega pregleda 

kandidatov. Znano je, da organske spremembe na glasilkah vplivajo na stabilnost 

nihanja glasilk. Vrsta in stopnja patološkega stanja se odraža skozi vrednosti 

parametrov perturbacije glasu pri akustični analizi (Colton idr., 2011). Pri treh 

kandidatkah za študij dramske igre smo odkrili organske spremembe na glasilkah – 

vozličke, ki bi bili lahko vzrok za pomembno razliko med skupino kandidatov za 

dramsko igro in solo petje. Zanimalo nas je, ali se vrednosti shimmer pri njih 

pomembno razlikujejo od vrednosti shimmer pri tistih kandidatih za študij dramske igre, 

pri katerih sluzničnih sprememb ni bilo. Razlika med skupinama je bila dejansko 

statistično pomembna t(34)=-3,046, p<0,05.  

 

Ocenjujemo, da je vzrok za pomembno razliko v vrednosti shimmer med obema 

skupinama kandidatov ta, da je bilo v skupini kandidatov za študij dramske več 

kandidatov s sluzničnimi spremembami na glasilkah kot v skupini kandidatov za študij 

solo petja. 

 

Nadalje nas je zanimalo, pri kolikšnem številu kandidatov je prisoten nenormalno velik 

jitter, shimmer, oziroma jitter in shimmer hkrati ter koliko je takih kandidatov, pri 

katerih odstopanj v teh variablah nismo zabeležili (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Odstopanja v MDVP parametrih pri kandidatih za študij dramske igre in solo petja 

 Kandidati za 

študij dramske 

igre (N=36) 

Kandidati za 

študij solo petja 

(N=31) 

MDVP odstopanja 

 brez odstopanj 

 povečan jitter 

 povečan shimmer 

 povečan jitter in shimmer 

 

25 (69,44 %) 

6 (16,67 %) 

4 (11,11 %) 

1 (2,78 %) 

 

27 (87,09 %) 

1 (3,23 %) 

3 (9,68 %) 

0 (0,00 %) 
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Odstopanja v MDVP parametrih smo zabeležili pri 11 (30,56 %) kandidatih za študij 

dramske igre in pri štirih (12,90 %) kandidatih za študij solo petja. Razlika ni bila 

statistično pomembna (p=0,141).  

 

V obeh skupinah je malo kandidatov, ki odstopajo v vrednostih akustične analize 

glasovnih vzorcev z MDVP. Rezultat analize MDVP potrjuje rezultate foniatričnega in 

logopedskega pregleda ter trditev kandidatov, da nimajo glasovnih težav ali jih imajo le 

redko.  

 

4.1.3 REZULTATI FONOSPIROMETRIJE 

 

V glasovnem laboratoriju smo pri vseh kandidatih opravili oceno aerodinamičnih 

značilnosti fonacije, povzeli smo MPT med najdaljšo možno fonacijo in MFR med 

udobno fonacijo. Rezultati so prikazani v Tabeli 8. 

 

Tabela 8: Rezultati analize aerodinamičnih značilnosti glasu kandidatov dramske igre in 

kandidatov za študij solo petja  

Dejavnik kandidati za študij 

dramske igre (N=36) 

kandidati za študij 

solo petja 

(N=31) 

p 

FONOSPIROMETRIJA: 

MPT, v s (razpon, 

M/SD) 

 

MFR, v  L/s (razpon, 

M/SD) 

 

7,36–29,72 

19,95/6,04 

 

0,10 – 0,50 

0,22/0,091 

 

10,68−29,43 

20,32/4,62 

 

0,10−0,30 

0,19/0,047 

 

0,783 

 

 

0,197 

 

M=srednja vrednost, SD= standardna deviacija 

 

Razlike med skupinama glede aerodinamičnih parametrov fonacije niso bile statistično 

pomembne.  

 

Primerjali smo tudi število kandidatov za študij dramske igre in solo petja, pri katerih 

sta bila eden ali drugi ali oba parametra večja od normalnih vrednosti (Tabela 9). 
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Tabela 9: Odstopanja v aerodinamičnih značilnostih fonacije pri kandidatih za študij dramske igre 

in solo petja 

 Kandidati za študij 

dramske igre (N=36) 

Kandidati za študij 

solo petja (N=31) 

FONOSPIROMETRIJA odstopanja 

 brez odstopanj 

 prekratek MPT 

 Podaljšan MFR 

 Podaljšan MFR in prekratek 

MPT 

 

16 

0 

18 

2 

 

19 

0 

12 

0 

 

Odstopanja v aerodinamičnih značilnostih glasu smo zabeležili pri 20 (55,56 %) 

kandidatih za študij dramske igre in pri 12 (38,71 %) kandidatih za študij solo petja. 

Razlika ni statistično pomembna (p=0,222).  

 

Običajno govorec proizvede majhno količino zračnega toka v času addukcije glasilk. 

Kadar pa gre za patološke vokalne pogoje, nepopoln stik med glasilkama pri fonaciji, 

lahko med zaprto fazo nihanja glasilk zračni tok vseeno teče med glasilkama, kar 

skrajša MPT in poveča MFR (Colton idr., 2011). V naši raziskavi so imele vozličke na 

glasilkah samo tri kandidatke za študij dramske igre, vendar so bili tako drobni, da niso 

bistveno povečali toka zraka med glasilkama med fonacijo in skrajšali MPT. Da pa so 

morale kandidatke za dosego ustreznega toka zraka med glasilkama glasilki bolj 

napenjati, kažejo večje vrednosti shimmerja, ki je eden od znakov nestabilnosti fonacije 

zaradi večje aktivnosti ali slabše usklajenosti grlnih mišic med fonacijo. 

 

4.1.4 ANALIZA VPRAŠALNIKA 

 

4.1.4.1 Neprimerne govorne navade 

 

Zanimalo nas je, kako pogosto se pojavljajo neprimerne govorne navade glede na želeni 

študij. Predvidevali smo, da se pogosteje pojavljajo pri kandidatih za študij dramske 

igre. 
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Tabela 10: Neprimerne govorne navade glede na smer študija 

 neprimerne govorne 

navade 

Skupaj 

ne da 

smer 

študija 

Kandidati za študij dramske 

igre 

20 16 36 

Kandidati za študij solo petja 27 4 31 

Skupaj 47 20 67 

 

Kot je razvidno iz Tabele 10, nam je na vprašanje o prisotnosti neprimernih govornih 

navad odgovorilo vseh 67 kandidatov za študij solo petja in dramske igre. Več kot 

polovica (55,56 %) kandidatov za študij dramske igre je odgovorilo, da nimajo 

neprimernih govornih navad. Med kandidati za študij solo petja jih velika večina 

(87,1 %) nima slabih govornih navad. Zanimalo nas je, ali je ta razlika statistično 

pomembna. Za izračun smo uporabili Fisherjev eksaktni test. Izračun je pokazal, da se 

slabe govorne navade pojavljajo med kandidati za študij dramske igre statistično 

pomembno pogosteje v primerjavi s kandidati za študij solo petja (p=0,007).  

 

O pogostih glasovni zlorabi (vpitje in prekomerno govorjenje) pri študentih za študij 

dramske igre so že poročali nekateri avtorji (Timmermans idr., 2002), medtem ko pri 

študentih za študij petja podatkov o pogostih glasovnih zlorabah v literaturi ni zaslediti.  

 

Primerjava smo tudi pogostosti posamezne slabe govorne navade glede na smer študija 

(Tabela 11).    
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Tabela 11: Pogostost posamezne neprimerne govorne navade glede na smer študija 

 neprimerne govorne navade 

sk
u
p
aj 

ne govorim 

veliko 

govorim 

hitro 

rad veliko 

pojem/oponašam 

pevce 

več kot ena 

neprimerna 

govorna 

navada 

sm
er

 š
tu

d
ij

a 

Kandidati za 

študij 

dramske igre 

20 2 3 5 6 36 

Kandidati za 

študij solo 

petja 

27 1 1 1 1 31 

Skupaj 47 3 4 6 7 67 

 

Iz tabele 11 lahko razberemo, da kandidati za študij dramske igre najpogosteje navajajo 

kombinacijo več neprimernih govornih navad (16,67 %), sledi jim pogosto petje oz. 

oponašanje pevcev (13,89 %) in hiter govor (8,33 %). Pri kandidatih za solo petje so le 

posamezniki navedli, da govorijo veliko, hitro, oponašajo pevce oz. veliko pojejo ali 

več kot eno neprimerno govorno navado.  

 

4.1.4.2 Prisotnost negativnih dejavnikov, ki vplivajo na glas pri obeh skupinah 

kandidatov 

 

Zanimalo nas je, kako pogosto se pri obeh skupinah kandidatov pojavljajo dejavniki, ki 

imajo negativen vpliv na glas in ali so razlike v pogostosti pojavljanja posameznih 

dejavnikov med skupinama statistično pomembne. Kot pomemben dejavnik, ki se je 

razlikoval med obema skupinama, se je pokazalo kajenje, alergije in nošenje 

ortodontskega aparata (Tabela 12).  
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Tabela 12: Primerjava skupin kandidatov za študij solo petja in dramske igre glede prisotnosti 

negativnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na kakovost glasu  

Variabla Kandidati za študij 

dramske igre 

N=36 

Kandidati za študij 

solo petja 

N=31 

p 

Kajenje (da/ne) 19 2 0,000 

GER (da/ne) 3 6 0,284 

Alergija (da/ne) 14 4 0,026 

Ortodontska obravnava 

(da/ne) 

17 7 0,044 

Obolenje ščitnice (da/ne) 1 0 1,000 

Sluh (dober/slab) 1 0 1,000 

Predhodna logopedska 

obravnava (da/ne) 

6 3 0,488 

 

Pri raziskavi Timmermans in sodelavcev (2002) se je kajenje pri študentih igre izkazalo 

kot negativni dejavnik, ki najpogosteje vpliva na glas. Prav tako to dejstvo potrjuje 

raziskava avtorice G. Varošanec–Škarić (2008). Zavedati se moramo, da so kandidati za 

študij za poklic elitnega glasovnega uporabnika mlade osebe, ki so šele na začetku svoje 

profesionalne poti, in bi kajenje pri njih z leti lahko povzročilo težave z glasom. 

Cigaretni dim povzroči vnetni odgovor sluznice grla (Branski idr., 2011), s tem se 

sluznica zadebeli, postane pordela, lahko neravna, bolj toga pri nihanju, spremenijo se 

akustične lastnosti glasu, predvsem F0, jitter, shimmer, NHR in maksimalni fonacijski 

čas (Banjara idr., 2014). Cigaretni dim povzroča okvaro spodnjih dihal (Pauwels idr, 

2001), kadilca sili k odkašljevanju, ki je dodatna negovorna obremenitev grla in 

povzroča hitrejšo glasovno utrujenost. Kajenje je tudi znan dejavnik tveganja za pojav 

raka glave in vratu, dihal in zgornjih prebavil (Wienecke idr., 2014), rak v področju 

govornega aparata pa ni združljiv z igralskim poklicem. Če izhajamo iz dognanj Banjara 

s sodelavci, obstaja tudi možnost, da je bilo tudi v naši raziskavi pogostejše kajenje med 

kandidati za študij dramske igre tudi vzrok za večje vrednosti shimmerja med njimi v 

primerjavi s kandidati za solo petje. 
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Osebe z alergijami pogosteje poročajo o glasovnih težavah kot tiste brez alergij 

(Simberg idr., 2007). Rahla oteklina sluznice glasilk zaradi vdihanih in/ali zaužitih 

alergenov pri alergičnih osebah poveča občutljivost sluznice pri drugih dejavnikih 

tveganja, kot so GER, kajenje, napačna raba glasu, dražeči dejavniki v okolju itd. Kadar 

ti dejavniki delujejo skupaj, pogosto nastanejo laringealne sluznične spremembe 

(Hočevar Boltežar, Radšel in Žargi, 1997). 

 

Vse kandidate smo vprašali, kateri glas pojejo. Med kandidati za študij dramske igre je 

bilo šest takih, ki tega niso vedeli, med kandidati za solo petje pa jih 19 na to vprašanje 

ni odgovorilo. Kandidati za študij dramske igre so pogosteje odgovarjali, da pojejo nižje 

glasove (alt, bariton, bas) (18 oseb), kandidati za solo petje pa višje glasove (sopran, 

mezzosopran, tenor) (10 oseb), vendar ta razlika ni bila statistično pomembna 

(p=0,090). 12 kandidatov za študij dramske igre je že hodilo na pouk solo petja, 

kandidati za šolo petje pa bodo z njim šele začeli.  

 

4.1.4.3 Vzrok glasovnih težav 

 

Kandidate smo v anamnezi vprašali, kako pogosto so hripavi in kateri so vzroki za 

hripavost. Vsi kandidati so nam odgovorili, da so redko hripavi, nihče ni navedel 

pogoste hripavosti. Vzroke hripavosti smo razdelili na dve skupini. V prvo skupino smo 

razvrstili tiste, ki so odgovorili, da niso bili še nikoli hripavi, in tiste, ki so bili hripavi le 

ob prehladu, v drugo skupino pa tiste, ki so bili hripavi ob glasovnem naporu oz. ob 

kombinaciji glasovnega napora in prehlada. Tako smo ločili osebe s hripavostjo po 

glasovnem naporu od tistih, ki se jim to ne dogaja ali le ob prebolevanju okužbe dihal. 

Rezultati so prikazani v Tabeli 13.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0892199707000458
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Tabela 13: Vzrok hripavosti pri kandidatih za študij dramske igre in solo petja 

 hripavost Skupaj 

ne/ob 

prehladu 

glasovni napor/kombinacija 

glasovnega napora in prehlada 

smer 

študija 

kandidati za 

študij dramske 

igre 

23 13 36 

kandidati za 

študij solo petja 

20 11 31 

Skupaj 43 24 67 

 

Razlike med kandidati iz obeh skupin v navajanju vzroka hripavosti so bile minimalne 

in statistično nepomembne (p=1,000). 

 

4.2 PRIMERJAVA SKUPINE POKLICNIH IGRALCEV IN POKLICNIH 

PEVCEV 

 

4.2.1 ANALIZA VPRAŠALNIKA 

 

4.2.1.1 Neprimerne govorne navade 

 

V anketnem vprašalniku, ki smo ga poslali poklicnim pevcem in igralcem, so se tri 

vprašanja nanašala na neprimerne govorne navade. Na vsa tri vprašanja je odgovorilo 

vseh 65 poklicnih igralcev in 63 poklicnih pevcev.  

 

Tabela 14: Rezultat za posamezno neprimerno govorno navado glede na poklic profesionalni pevec 

in profesionalni igralec 

Variabla Profesionalni pevci 

N=63 

Profesionalni igralci 

N=65 

p 

Glasen govor (da/ne) 26 57 0,000 

Pogosto kričanje (da/ne) 4 29 0,000 

Hiter govor (da/ne) 16 44 0,000 
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Večina poklicnih pevcev (58,73 %) je odgovorila, da ne govorijo glasno, v skupini 

poklicnih igralcev pa jih je velika večina (87,69 %) odgovorila, da govorijo glasno, in le 

dobra desetina (12,31 %), da glasnega govora ne uporabljajo. Razlika je statistično 

pomembna (p=0,000). 

 

Manjšina (6,35 %) poklicnih pevcev je obkrožila, da pogosto kričijo. Zopet se je 

pokazala razlika s poklicnimi igralci, saj so ti pogosteje (44,62 %) kot poklicni pevci 

obkrožili, da pogosto kričijo. Razlika v pogostosti kričanja se je pokazala kot statistično 

pomembna (p=0,000). 

 

Hiter govor se je prav tako izkazal pogostejši pri poklicnih igralcih (67,69 %) v 

primerjavi s poklicnimi pevci (25,4 %). Razlika je statistično pomembna (p=0,000).  

 

Nato smo vsa tri vprašanja združili pod vprašanje Ali imate neprimerne govorne navade 

(da/ne)?. Pri tistem, ki je navedel eno ali več neprimernih govornih navad, smo beležili 

odgovor »Da«, pri ostalih pa odgovor »Ne«. Rezultati so prikazani v Tabeli 15. 

 

Tabela 15: Združene neprimerne govorne navade glede na poklic 

VARIABLA PROFESIONALNI 

PEVCI 

N=63 

PROFESIONALNI 

IGRALCI 

N=65 

P 

Neprimerne govorne 

navade (da/ne) 

31 59 0,000 

 

Naš rezultat podpira dejstvo, da se pri igralcih neprimerne govorne navade pojavljajo 

med delom (na vajah, nastopih), saj morajo s svojo igro izkazovati čustveno nabita 

vedenja, tvorbo glasu pogosto spremljajo ekstremni telesni napori, nenadni čustveni 

izlivi, kot so kričanje, vpitje, hropenje in hlipanje (Roy idr., 2000). Pri pevcih 

profesionalnih zborov na delovnem mestu tako glasovno vedenje večinoma ni potrebno, 

kar kažejo podatki iz strokovne literature. Pri analizi glasovnega profila 16 zborovskih 

pevcev se je izkazalo, da jih le 6 % navaja glasovno zlorabo (Timmermans idr., 2005). 
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Kljub temu je naš rezultat o prisotnosti neprimernih govornih navad precej visok, saj jih 

navaja malo manj kot polovica vprašanih poklicnih pevcev. 

 

4.2.1.2 Prisotnost negativnih dejavnikov, ki vplivajo na glas pri poklicnih pevcih in 

poklicnih igralcih 

 

Preverjali smo prisotnost negativnih dejavnikov za glas pri poklicnih pevcih in igralcih. 

Na nekaterih vprašalnikih ni bilo zabeleženih vseh odgovorov, zato smo rezultate 

razdelili v več tabel. Kot pomemben dejavnik, ki vpliva na pojav glasovnih težav, se je 

izkazalo kajenje in prisotnost refluksa (Tabela 16). 

 

Tabela 16: Prisotnost negativnih dejavnikov za glas glede na poklic, 1. del 

VARIABLA POKLICNI 

PEVCI 

N=63 

POKLICNI 

IGRALCI 

N=65 

P 

Kajenje 11 33 0,000 

LFR 26 15 0,037 

Alergija in astma 19 10 0,058 

Glasovna obremenitev v prostem 

času 

21 19 0,704 

 

Refluks je pogosto prisoten pri poklicnih pevcih, kar potrjuje tudi literatura (Sataloff, 

1991; Cammarota idr., 2003; Timmerman idr., 2005; Hočevar Boltežar idr., 2012). Tudi 

v novejši raziskavi Achey, He in Akst (2015) so operni pevci in pevke značilno 

pogosteje poročali o zgagi, regurgitaciji kisline, kašlju in hripavosti kot kontrolna 

skupina. Delo poklicnega pevca in poklicnega igralca vključuje življenjski stil, za 

katerega je značilen pozni delovni čas, neprimerne prehranske navade – prepozen obrok 

zvečer in stres. Vse to so dejavniki, ki lahko povzročajo nastanek LFR. Pri pevcih se 

verjetnost za pojav LFR poveča zaradi intenzivne uporabe trebušnih mišic in trebušne 

prepone v povezavi s petjem (Sataloff, 1991; Cammarota idr., 2003; Timmermans idr., 

2005). Pevci profesionalnih zborov, katerih delo zahteva zelo visoko kakovost glasu, so 

http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2091/science/article/pii/S0892199715000144
http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2091/science/article/pii/S0892199715000144
http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2091/science/article/pii/S0892199715000144
http://cmk-proxy.mf.uni-lj.si:2091/science/article/pii/S0892199715000144


Prebil (2016). Pogostost glasovnih težav pri poklicnih pevcih in igralcih ter nekateri vzroki zanje. 

 

59 

 

običajno bolj pozorni na spremembe v svojem glasu in mogoče zaradi tega pogosteje 

navajajo težave z LFR.  

 

Kajenje se je izkazalo kot pogostejši dejavnik pri poklicnih igralcih. Med 100 pevci jih 

je le 9 % navajalo, da pokadijo več kot škatlico cigaret na dan (Boominathan idr., 2008). 

Nizek procent kadilcev med pevci potrjuje tudi raziskava Timmermans s sodelavci 

(2005). Na drugi strani pa že raziskave pri študentih dramske igre poročajo o visokem 

deležu bodočih elitnih izvajalcev, ki kadijo (Timmermans idr, 2002; Varošanec−Škarić, 

2008). Longitudinalna raziskava je pokazala, da odstotek slabih navad (kajenje, pozni 

obroki, glasovna zloraba) kljub glasovnemu izobraževanju in informacijah o glasovni 

higieni ostaja visok. Število študentov, ki kadijo, se je v času 18 mesecev, ko je trajalo 

izobraževanje, celo povečalo (z 39 % na 48 %) (Timmermans, De Bodt, Wuyts in Van 

de Heyning, 2004). 

 

Zaradi stika s cigaretnim dimom, alergenov v vdihanem zraku, dražečimi snovmi v 

okolju, kislino in pepsinom v GER se sluznica grla, posebej glasilk, zadebeli, kar vpliva 

na nihanje glasilk med fonacijo in kakovost glasu (Sataloff, 2005). 

 

Tabela 17: Prisotnost negativnih dejavnikov za glas glede na poklic, 2. del 

VARIABLA POKLICNI 

PEVCI 

N=63 

POKLICNI 

IGRALCI 

N=64 

P 

Pogosto pokašljevanje in čiščenje 

grla 

27 33 0,376 

 

Poklicni igralci (51,56 %) so pogosto pokašljevanje in čiščenje grla navajali nekoliko 

pogosteje kot poklicni pevci (42,86 %). Pri obeh skupinah je odstotek visok. Pogosto 

pokašljevanje in čiščenje grla se najpogosteje pojavljata pri kadilcih kot odziv na 

draženje sluznice, lahko pa sta simptom alergijske reakcije, LFR ali drugih dražečih 

dejavnikov (Colton idr, 2011). Naše rezultate bi lahko povezali z dejstvom, da so 

poklicni igralci v visokem odstotku navajali kajenje, poklicni pevci pa alergije in težave 

z refluksom. 
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Tabela 18: Prisotnost negativnih dejavnikov za glas glede na poklic, 3. del 

VARIABLA POKLICNI 

PEVCI 

N=61 

POKLICNI 

IGRALCI 

N=65 

P 

Več kot dve skodelici kave na 

dan 

15 27 0,059 

 

Podatek o količini popite kave na dan je bil blizu statistične pomembnosti, saj so igralci 

v večjem odstotku (41,54 %) odgovorili, da popijejo več kot dve skodelici kave na dan. 

Med poklicnimi pevci je bilo takih skoraj polovico manj. Za razliko od našega rezultata 

je raziskava pri 100 profesionalnih pevcih pokazala, da jih kar 64 % popije več kot 3−4 

skodelice kave ali čaja na dan (Boominathan idr., 2008). 

 

Tabela 19: Prisotnost negativnih dejavnikov glede na poklic, 4. del 

VARIABLA POKLICNI 

PEVCI 

N=62 

POKLICNI 

IGRALCI 

N=64 

P 

Hidriranost (zaužitje vsaj 1 litra 

tekočine na dan) 

59 63 0,361 

 

Obe skupini sta v zelo visokem odstotku odgovorili, da popijejo več kot liter tekočine 

na dan, kar kaže na poznavanje pomena zadostne hidriranosti med udeleženci naše 

raziskave.  

 

Eden izmed dejavnikov, ki lahko vplivajo na kakovost glasu, je tudi količina dnevne 

glasovne obremenitve. Velika glasovna obremenitev lahko povzroči spremembe v 

kakovosti glasu.   
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Tabela 20: Količina dnevne glasovne obremenitve glede na poklic 

Dejavnik Poklicni igralci (N=60) Poklicni pevci 

(N=62) 

p 

Število ur glasovne obremenitve 

(razpon, 

M/SD) 

 

2,00–16,00 

6,25/2,44 

 

1,00–7,00 

4,23/1,20 

 

0,998 

M=srednja vrednost, SD= standardna deviacija 

 

V povprečju so poklicni igralci dnevno bolj glasovno obremenjeni kot poklicni pevci, a 

razlika ni statistično pomembna. Za izračun smo uporabili Mann Whitneyev test, saj sta 

bili razliki med variancama obeh skupin statistično pomembni (p=0,000).   

 

Zanimalo nas je tudi, koliko let skupini elitnih profesionalnih uporabnikov že opravljata 

svoj poklic (Tabela 21).  

 

Tabela 21: Primerjava med poklicnimi pevci in igralci glede na število let v svojem poklicu 

Dejavnik Poklicni igralci 

(N=64) 

Poklicni pevci 

(N=63) 

p 

Število let v svojem poklicu 

 (razpon, 

M/SD) 

 

1,00–47,00 

19,66/12,19 

 

1,00–39,00 

18,83/10,53 

 

0,679 

M=srednja vrednost, SD= standardna deviacija 

 

V povprečju so poklicni igralci dlje časa zaposleni v svojem poklicu kot poklicni pevci, 

vendar ta razlika ni statistično pomembna t(125) = -0,415, p>0,05. 

 

Glasovni počitek ob glasovnih težavah je prav tako eden izmed pomembnih dejavnikov. 

Zato smo poklicne pevce in igralce vprašali, kako pogosto ob glasovnih težavah 

glasovno počivajo (Tabela 22).  
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Tabela 22: Pogostost glasovnega počitka ob glasovnih težavah glede na poklic 

 glasovni počitek Skupaj 

ne da 

zaposlitev Poklicni pevci 18 34 52 

Poklicni igralci 28 30 58 

 

Izkazalo se je, da poklicni pevci pogosteje glasovno počivajo ob glasovnih težavah kot 

poklicni igralci, vendar razlika ni statistično pomembna (p=0,177). To bi lahko pojasnili 

z dejstvom, da so poklicni pevci nekoliko bolj pozorni na kakovost svojega glasu, saj 

pri njih že zelo majhna sprememba lahko pomeni nezmožnost opravljanja svojega dela. 

Repertoar poklicnih pevcev iz naše raziskave je namreč v veliki meri klasičen. Po drugi 

strani pa je neka druga raziskava pri 100 profesionalnih pevcih pokazala, da jih le 22 % 

glasovno počiva ob glasovnih težavah (Boominathan idr., 2008). 

 

Ob pravilni skrbi za glas mora hripava oseba med prebolevanjem vnetja zgornjih dihal 

zmanjšati glasovni napor, da si ne bi utirila sekundarne funkcionalne glasovne motnje 

(Van Houtte idr., 2011). Tudi če imajo poklicni pevci in igralci znanje o skrbi za glas in 

vedo, kakšno je ustrezno ukrepanje ob prebolevanju respiratornih infektov, obstaja resna 

bojazen, da se tega ne morejo vedno držati glede na značilnosti in zahteve njihovega 

dela. Glasovna obremenitev ob vneti sluznici glasilk pogosteje vodi v nastanek benignih 

sprememb na glasilkah (npr. vozličkov, polipov, ciste) (Hočevar Boltežar idr., 1997). 

 

4.2.1.3 Pogostost glasovnih težav 

 

Pri poklicnih pevcih in igralcih smo v vprašalniku postavili tri vprašanja, ki se nanašajo 

na pogostost glasovnih težav. Zanimalo nas je, kako pogosto so bili hripavi v zadnjem 

letu, odkar opravljajo svoj poklic in v času študija. Primerjali smo tiste, ki so odgovorili, 

da niso bili hripavi oz. so bili hripavi enkrat do trikrat na leto oz. odkar opravljajo svoj 

poklic oz. v času študija, ter ostale, ki so odgovorili, da so bili hripavi pogosteje kot 

trikrat na leto oz. odkar opravljajo svoj poklic oz. v času študija (pogosto hripavi). Pri 

izračunu smo uporabili Fisherjev eksaktni test. Na vprašanja nam niso odgovorili vsi, 

zato smo rezultate razdelili na tri tabele (Tabela 23, Tabela 24 in Tabela 25). 
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Tabela 23: Pogostost hripavosti v času študija med poklicnimi igralci in pevci 

VARIABLA POKLICNI PEVCI 

N=63 

POKLICNI 

IGRALCI 

N=65 

P 

Pogosta hripavost v času študija  1 1 1,000 

 

Tabela 24: Pogostost hripavosti v zadnjem letu med poklicnimi igralci in pevci 

VARIABLA POKLICNI PEVCI 

N=62 

POKLICNI 

IGRALCI 

N=65 

P 

Pogosta hripavost v zadnjem letu  9 5 0,265 

 

Tabela 25: Pogostost hripavosti, odkar delajo v svojem poklicu, med poklicnimi igralci in pevci 

VARIABLA POKLICNI PEVCI 

N=63 

POKLICNI 

IGRALCI 

N=64 

P 

Pogosta hripavost, odkar dela v svojem 

poklicu  

13 8 0,241 

 

Razlike o pogostosti pojavljanja hripavosti več kot trikrat letno med poklicnimi igralci 

in poklicnimi pevci so za čas študija, v zadnjem letu in v času celotne kariere minimalne 

in statistično nepomembne.  

 

V času študija se zahteve po glasovni obremenitvi povečajo, vendar še vedno niso tako 

velike kot kasneje, ko pričnejo profesionalno opravljati svoj poklic. Hripavost je postala 

pogostejša z opravljanjem svojega poklica. Med poklicnimi pevci je bilo 12 takih, ki so 

navajali pojav hripavosti, odkar delajo v svojem poklicu, eden pa je bil hripav že v času 

študija. Med igralci jih je kasneje postalo hripavih sedem, eden pa že v času študija. 

Podatki iz strokovne literature so celo nekoliko slabši. Goulart in Vilanova (2011) sta 

pri 48 profesionalnih igralcih ugotavljala pogostost glasovnih težav med dnevno 

obremenitvijo. 14 (35 %) jih je poročalo o glasovnih težavah ob dnevnih obremenitvah, 

kar pri osmih (16 %) so se težave pričele, odkar delajo v svojem poklicu.  
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4.3 PRIMERJAVA SKUPINE POKLICNIH IGRALCEV IN 

KANDIDATOV ZA ŠTUDIJ DRAMSKE IGRE 

 

4.3.1 PRIMERJAVA SKUPINE POKLICNIH IGRALCEV IN KANDIDATOV 

ZA ŠTUDIJ DRAMSKE IGRE GLEDE NA PRISOTNOST NEGATIVNIH 

DEJAVNIKOV ZA NASTANEK GLASOVNIH TEŽAV  

 

Primerjali smo skupino poklicnih igralcev in skupino kandidatov za študij dramske igre. 

Zanimalo nas je, ali so pri poklicnih igralcih dejavniki, ki negativno vplivajo na glas, 

prisotni pogosteje (Tabela 26).  

 

Tabela 26: Primerjava skupine poklicnih igralcev in kandidatov za študij dramske igre glede na 

prisotnost negativnih dejavnikov za nastanek glasovnih težav 

VARIABLA POKLICNI 

IGRALCI 

N=65 

KANDIDATI ZA ŠTUDIJ 

DRAMSKE IGRE 

N=36 

P 

Kajenje 33 19 1,000 

Prisotnost LFR 15 3 0,102 

Pogoste glasovne 

težave 

8 0 0,048 

Neprimerne govorne 

navade 

59 16 0,000 

 

Izkazalo se je, da poklicni igralci statistično pomembno pogosteje navajajo prisotnost 

neprimernih govornih navad (hiter govor, pogosto kričanje in glasen govor) in pogostost 

glasovnih težav. To je pričakovano, saj se pri poklicnih igralcih s pričetkom opravljanja 

poklica poveča glasovna obremenitev in zaradi narave dela se pogosteje pojavljajo 

zgoraj omenjene neprimerne govorne navade. Predvsem zaskrbljujoč je podatek, da tako 

poklicni igralci kot kandidati za študij dramske igre v visokem odstotku navajajo 

pogosto kajenje – kar 50,77 % poklicnih igralcev kadi, med kandidati pa je bilo 

kadilcev še celo malo več – 52,78 %.  
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4.3.2 PRIMERJAVA SKUPINE POKLICNIH IGRALCEV IN KANDIDATOV 

ZA ŠTUDIJ DRAMSKE IGRE GLEDE NA POGOSTOST GLASOVNIH 

TEŽAV  

 

Predvidevali smo, da poklicni igralci pogosteje navajajo pogoste glasovne težave kot 

kandidati za študij dramske igre. Poklicni igralci so količinsko bolj glasovno 

obremenjeni in pri njih je prisotnih več neprimernih govornih navad. Izkazalo se je, da 

so samo poklicni igralci navajali hripavost več kot trikrat letno, kar predstavlja 

statistično pomembno razliko (Tabela 27).  

 

Tabela 27: Primerjava skupine poklicnih igralcev in kandidatov za študij dramske igre glede na 

pogostost glasovnih težav 

VARIABLA POKLICNI 

IGRALCI 

N=65 

KANDIDATI ZA POKLICNE 

IGRALCE 

N=36 

P 

Pogoste glasovne 

težave 

8 0 0,048 

 

Možno je, da anamnestični podatek o pogosti hripavosti med kandidati za študij 

dramske igre ni povsem točen, saj v želji po sprejemu na želeni študij kandidati niso 

podali resničnih podatkov. Druga možnost, ki jo potrjeje tudi foniatrični in logopedski 

pregled, je, da gre za primerne kandidate glede na zmogljivosti vokalnega aparata 

oziroma da so slabši kandidati izpadli v predhodnem izbirnem postopku. 
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4.4 PRIMERJAVA SKUPINE POKLICNIH PEVCEV IN KANDIDATOV 

ZA ŠTUDIJ PETJA 

 

4.4.1 PRIMERJAVA SKUPINE POKLICNIH PEVCEV IN KANDIDATOV ZA 

ŠTUDIJ SOLO PETJA GLEDE NA PRISOTNOST NEGATIVNIH 

DEJAVNIKOV ZA NASTANEK GLASOVNIH TEŽAV 

 

Skupino poklicnih pevcev in skupino kandidatov za študij solo petja smo primerjali 

glede na pogostost prisotnih dejavnikov, ki negativno vplivajo na glas. Predvidevali 

smo, da se ti dejavniki pogosteje pojavljajo v skupini poklicnih pevcev (Tabela 28).  

 

Tabela 28: Primerjava skupine poklicnih pevcev in kandidatov za študij solo petja glede na 

prisotnost negativnih dejavnikov za nastanek glasovnih težav 

VARIABLA POKLICNI 

PEVCI 

N=63 

KANDIDATI ZA ŠTUDIJ SOLO 

PETJA 

N=31 

P 

Kajenje 11 2 0,208 

Prisotnost LFR 26 6 0,040 

Neprimerne govorne 

navade 

31 4 0,001 

Alergije 19 4 0,79 

 

Kot pomemben dejavnik tveganja, ki se pogosteje pojavlja pri poklicnih pevcih kot pri 

kandidatih za študij solo petja, sta se izkazala prisotnost LFR in uporaba neprimernih 

govornih navad. Pevci pri petju intenzivno uporabljajo trebušne mišice in trebušno 

prepono, izpostavljeni so stresu, povezanem z nastopanjem, in zaradi tega so bolj 

dovzetni za pojav LFR v primerjavi s kandidati, ki tehnike petja še nimajo izdelane, 

niso toliko obremenjeni s petjem ali izpostavljeni stresu pri petju.  

 

Pomembna razlika med obema skupinama se je pokazala tudi pri prisotnosti 

neprimernih govornih navad. Te so namreč veliko pogosteje navajali poklicni pevci. 

Delo sicer od njih ne zahteva glasnega, hitrega in količinsko obsežnega govora. 
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Ocenjujemo torej, da je razlog za pomembne razlike ta, da so v skupino poklicnih 

pevcev zajeti starejši posamezniki, ki imajo družine, količina govora pa se ob vzgoji in 

odraščanju otrok poveča. Kot vzgojni ukrep se pojavi tudi glasen govor, povzdigovanje 

glasu. Hkrati njihovi starši vstopajo v obdobje starosti, za katero velja, da jo lahko 

zaznamuje slabši sluh, ki od sogovornika zahteva glasnejši govor.  

 

Kajenje sta obe skupini navajali zelo redko, kar je precej vzpodbuden rezultat. O tem 

poročajo tudi tuje raziskave (Timmermans idr., 2005; Boominathan idr., 2008). 

 

Obe skupini smo prav tako primerjali glede na pogostost glasovnih težav. Nihče od 

kandidatov za študij solo petja ni navedel pogostih glasovnih težav. Tudi poklicni pevci 

so glasovne težave navajali v zelo majhnem odstotku, vendar je razlika kljub temu 

statistično pomembna (Tabela 29). 

 

Tabela 29: Primerjava pogostost glasovnih težav med poklicnimi pevci in kandidati za študij solo 

petja 

VARIABLA POKLICNI 

PEVCI 

N=62 

KANDIDATI ZA POKLICNE 

PEVCE 

N=31 

P 

Pogoste glasovne 

težave 

13 0 0,004 

 

S pričetkom profesionalnega ukvarjanja s petjem se poveča obremenitev govornega 

mehanizma, kar lahko povzroči pogostejše glasovne težave. Profesionalno petje od 

pevca zahteva brezhiben glas, zato tudi pevci sami postanejo veliko bolj pozorni na 

kakovost svojega glasu, na glasovne spremembe in zato najverjetneje tudi pogosteje 

navajajo glasovne težave. Blaga hripavost za pevca lahko pomeni nezmožnost 

upravljanja poklica, za bodoče študente pa ne predstavlja nikakršne ovire. Obstaja tudi 

možnost, da so kandidati za solo petje zaradi želje po sprejemu na želeni študij podali 

neresničen podatek. 
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4.5 PRIMERJAVA POKLICNIH PEVCEV S POGOSTIMI GLASOVNIMI 

TEŽAVAMI IN TISTIH BREZ NJIH 

 

Primerjali smo poklicne pevce, ki so navajali pogoste glasovne težave, odkar delajo v 

svojem poklicu, in tiste brez pogostih glasovnih težav. Zanimalo nas je, ali se skupini 

razlikujeta po prisotnosti negativnih dejavnikov, ki vplivajo na glas. Vsi anketirani nam 

niso odgovorili na vsa vprašanja, zato smo rezultate razdelili na tri tabele (Tabela 30, 

Tabela 31, Tabela 32). 

 

Tabela 30: Primerjava poklicnih pevcev s pogostimi glasovnimi težavami in brez njih glede na 

prisotnost negativnih dejavnikov za glas, 1. del 

VARIABLA POKLICNI PEVCI S 

POGOSTIMI 

GLASOVNIMI 

TEŽAVAMI 

N=13 

POKLICNI PEVCI 

BREZ POGOSTIH 

GLASOVNIH TEŽAV 

N=50 

P 

Kajenje  4 7 0,216 

Prisotnost LFR  8 18 0,216 

Glasen govor  9 17 0,029 

Pogosto kričanje  1 3 1,000 

Hiter govor  6 10 0,075 

Pogosto 

odkašljevanje,čiščenje 

grla  

7 20 0,531 

Glasovna obremenitev v 

prostem času  

6 15 0,329 

Alergije  7 12 0,048 

Logopedska terapija   2 3 0,273 
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Tabela 31: Primerjava poklicnih pevcev s pogostimi glasovnimi težavami in brez njih glede na 

prisotnost negativnih dejavnikov za glas, 2. del 

VARIABLA POKLICNI PEVCI S 

POGOSTIMI 

GLASOVNIMI 

TEŽAVAMI 

N=12 

POKLICNI PEVCI BREZ 

POGOSTIH GLASOVNIH 

TEŽAV 

N=49 

P 

Več kot dve 

skodelici kave na 

dan  

5 10 0,147 

 

Tabela 32: Primerjava poklicnih pevcev s pogostimi glasovnimi težavami in brez njih glede na 

prisotnost negativnih dejavnikov za glas, 3. del 

VARIABLA POKLICNI PEVCI S 

POGOSTIMI 

GLASOVNIMI TEŽAVAMI 

N=13 

POKLICNI PEVCI BREZ 

POGOSTIH GLASOVNIH 

TEŽAV 

N=39 

P 

Glasovni počitek 

ob hripavosti 

6 28 0,108 

 

Kot pomembna dejavnika za pojav pogoste hripavosti med poklicnimi pevci sta se 

izkazala glasen govor in prisotnost alergij. Vse preostale dejavnike so poklicni pevci s 

pogostimi glasovnimi težavami navajali pogosteje kot tisti brez pogostih težav, a razlike 

niso bile statistično pomembne.  

 

Prav tako nas je zanimalo, ali se skupini med seboj razlikujeta glede dnevne glasovne 

obremenitve in dolžine delovnega staža v poklicu (Tabela 33 in Tabela 34). 
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Tabela 33: Količina dnevne glasovne obremenitve glede na pogostost glasovnih težav pri poklicnih 

pevcih 

Dejavnik Poklicni pevci s pogostimi 

glasovnimi težavami 

(N=13) 

Poklicni pevci brez 

pogostih glasovnih 

težav 

(N=50) 

p 

Število ur glasovne 

obremenitve 

(razpon, 

M/SD) 

 

 

3,00–7,00 

4,46/1,18 

 

 

1,00–7,00 

4,16/1,21 

 

 

0,430 

M=srednja vrednost, SD= standardna deviacija 

 

V povprečju so poklicni pevci s pogostimi glasovnimi težavami dnevno bolj glasovno 

obremenjeni kot poklicni pevci brez pogostih glasovnih težav, a razlika ni statistično 

pomembna t(60) =-0,794, p>0,05.  

 

Tabela 34: Dolžina delovnega staža v poklicu in starost glede na pogostost glasovnih težav pri 

poklicnih pevcih 

Dejavnik Poklicni pevci s 

pogostimi glasovnimi 

težavami 

(N=13) 

Poklicni pevci brez 

pogostih glasovnih 

težav 

(N=50) 

p 

Dolžina delovnega 

staža v poklicu – leta 

(razpon, 

M/SD) 

 

 

5,00–39,00 

20,00/8,82 

 

 

1,00–38,00 

18,52/10,99 

 

 

0,655 

Starost – leta  

(razpon, 

M/SD) 

 

29,00–64,00 

44,38/9,13 

 

 

22,00–68,00 

45,22/12,14 

 

0,818 

M=srednja vrednost, SD= standardna deviacija 
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V povprečju so poklicni pevci s pogostimi glasovnimi težavami dlje časa zaposleni v 

svojem poklicu kot tisti brez pogostih glasovnih težav, vendar ta razlika ni statistično 

pomembna t(61) =-0,449, p>0,05. Daljši delovni staž v poklicu bi bil lahko povezan z 

višjo starostjo pevcev, kar bi seveda lahko vplivalo na pojavljanje glasovnih težav. Obe 

podskupini poklicnih pevcev (s pogostimi glasovnimi težavami in brez njih) pa sta bili 

glede teh dejavnikov zelo izenačeni, tako da dejavnik starosti ni bistveno pripomogel k 

večjemu pojavu hripavosti. 

 

4.6 PRIMERJAVA POKLICNIH IGRALCEV S POGOSTIMI 

GLASOVNIMI TEŽAVAMI S TISTIMI BREZ NJIH 

 

Prav tako kot pri skupini poklicnih pevcev smo tudi skupino poklicnih igralcev razdelili 

na dve podskupini (poklicni igralci s pogostimi glasovnimi težavami in tisti brez 

pogostih glasovnih težav) in jih primerjali glede na prisotnost negativnih dejavnikov za 

glas. Na vsa vprašanja nam niso odgovorili vsi anketirani, zato smo rezultate prikazali v 

treh tabelah (Tabela 35, Tabela 36, Tabela 37) 

 

Tabela 35: Primerjava poklicnih igralcev s pogostimi glasovnimi težavami s tistimi brez njih glede 

na prisotnost negativnih dejavnikov za glas, 1. del 

VARIABLA POKLICNI IGRALCI S 

POGOSTIMI 

GLASOVNIMI 

TEŽAVAMI 

N=8 

POKLICNI IGRALCI 

BREZ POGOSTIH 

GLASOVNIH TEŽAV 

N=56 

P 

Kajenje  6 27 0,259 

Prisotnost LFR  2 12 1,000 

Glasen govor  7 49 1,000 

Pogosto kričanje  4 25 1,000 

Hiter govor  4 40 0,244 

Glasovna 

obremenitev v 

prostem času  

2 17 1,000 
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Alergije  0 10 0,337 

Logopedska 

terapija   

3 5 0,054 

 

Tabela 36: Primerjava poklicnih igralcev s pogostimi glasovnimi težavami s tistimi brez njih glede 

na prisotnost negativnih dejavnikov za glas, 2. del  

VARIABLA POKLICNI IGRALCI S 

POGOSTIMI 

GLASOVNIMI 

TEŽAVAMI 

N=8 

POKLICNI IGRALCI 

BREZ POGOSTIH 

GLASOVNIH TEŽAV 

N=55 

P 

Pogosto 

odkašljevanje, 

čiščenje grla  

 

5 

 

27 

 

0,708 

 

Tabela 37: Primerjava poklicnih igralcev s pogostimi glasovnimi težavami s tistimi brez njih glede 

na prisotnost negativnih dejavnikov za glas, 3. del  

VARIABLA POKLICNI IGRALCI S 

POGOSTIMI 

GLASOVNIMI TEŽAVAMI 

N=8 

POKLICNI IGRALCI 

BREZ POGOSTIH 

GLASOVNIH TEŽAV 

N=49 

P 

Glasovni počitek 

ob hripavosti 

3 26 0,470 

 

Primerjava prisotnosti negativnih dejavnikov za glas med podskupinama poklicnih 

igralcev s pogostimi glasovnimi težavami in tistih brez pogostih težav ni razkrila 

pomembnih razlik med obema podskupinama. Poklicni igralci s pogostimi glasovnimi 

težavami so v primerjavi s poklicnimi igralci brez pogostih glasovnih težav pogosteje 

navajali kajenje, pogosto pokašljevanje in čiščenje grla ter obiskovanje logopedske 

terapije, manj jih je navedlo glasovni počitek ob glasovnih težavah. Zanimiv pa je 

podatek, da so tisti brez pogostih glasovnih težav v višjem odstotku navajali prisotnost 

alergij in hitrega govora.  
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Dejstvo, da nobeden od dejavnikov, ki negativno vplivajo na glas, ni pomembno ločil 

poklicnih igralcev s pojavom hripavosti več kot trikrat letno od tistih, ki takih težav niso 

imeli, govori v prid pomenu endogenih dejavnikov pri nastanku glasovnih motenj. Zato 

je še toliko pomembnejši preventivni pregled vseh kandidatov za študij dramske igre 

pred začetkom študija, da se v ta študij usmerijo resnično samo tisti z zdravim in 

zmogljivim vokalnim aparatom. 

 

Poklicne igralce s pogostimi glasovnimi težavami in brez njih smo primerjali glede 

količine dnevne glasovne obremenitve in dolžine delovnega staža v poklicu (Tabela 38 

in Tabela 39). 

 

Tabela 38: Količina dnevne glasovne obremenitve glede na pogostost glasovnih težav pri poklicnih 

igralcih 

Dejavnik Poklicni igralci s 

pogostimi glasovnimi 

težavami 

(N=7) 

Poklicni igralci brez 

pogostih glasovnih težav 

(N=52) 

p 

Število ur glasovne 

obremenitve 

 (razpon, 

M/SD) 

 

 

2,00–16,00 

7,14/4,48 

 

 

2,00–12,00 

6,16/2,09 

 

 

0,654 

 

V povprečju so poklicni igralci s pogostimi glasovnimi težavami dnevno glasovno bolj 

obremenjeni kot poklicni pevci brez pogostih glasovnih težav, a razlika ni statistično 

pomembna. Za izračun smo uporabili Mann Whitneyev test, saj sta bili razliki med 

variancama obeh skupin statistično pomembni (p=0,000).   
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Tabela 39: Dolžina delovnega staža v poklicu in starost glede na pogostost glasovnih težav pri 

poklicnih igralcih 

Dejavnik Poklicni igralci s 

pogostimi glasovnimi 

težavami 

(N=8) 

Poklicni igralci brez 

pogostih glasovnih težav 

(N=55) 

p 

Dolžina delovnega 

staža v poklicu – leta  

 (razpon, 

M/SD) 

 

 

5,00–40,00 

24,00/12,49 

 

 

1,00–47,00 

19,01/12,24 

 

 

0,287 

Starost – leta 

(razpon, 

M/SD) 

 

23,00–63,00 

46,13/13,16 

 

23,00–73,00 

42,55/11,91 

 

0,436 

M=srednja vrednost, SD= standardna deviacija 

 

V povprečju so poklicni igralci s pogostimi glasovnimi težavami dlje časa zaposleni v 

svojem poklicu kot tisti brez pogostih glasovnih težav, vendar ta razlika ni statistično 

pomembna t(61) =-1,075, p>0,05.  

 

Z leti se tudi na glasu pojavijo znaki staranja. Degenerativne spremembe v starosti se 

odražajo tudi na glasu (spremenjena višina glasu, zmanjšana glasnost in spremembe v 

kakovosti glasu) (Colton idr., 2011). Glasovne motnje v starosti niso vedno posledica 

samo degenerativnih sprememb, ampak tudi spremljajočih bolezni (npr. pljučne bolezni, 

alergije, naglušnost, nevrološke bolezni itd.) (Hočevar Boltežar, 2008). Prav tako se po 

45. letu pri ženskah lahko pojavi menopavza, ki povzroči spremembo nivoja hormonov 

v serumu, kar vodi v povečanje mase glasilk. Posledično se ženskam v menopavzi lahko 

zniža glas (Hočevar Boltežar, 2008). Izkazalo se je, da so poklicni igralci s pogostimi 

glasovnimi težavami v povprečju starejši kot tisti brez pogostih težav, vendar razlika ni 

statistično pomembna t(62) =-0,784, p>0,05. 
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5. SPREJEMANJE HIPOTEZ 

 

H1. Poklicni igralci in kandidati za študij dramske igre imajo pogosteje glasovne 

težave kot poklicni pevci in kandidati za študij solo petja. 

 

Vsi kandidati za študij dramske igre in študij solo petja so odgovorili, da nimajo 

pogostih glasovnih težav. Zato moramo prvi del naše hipoteze zavrniti. 

 

Pri poklicnih pevcih in igralcih smo v vprašalniku postavili tri vprašanja, ki so se 

nanašala na pogostost glasovnih težav. Glasovne težave, odkar delajo v svojem poklicu, 

in glasovne težave v zadnjem letu so pogosteje navajali poklicni pevci. Razlike med 

obema skupinama so bile minimalne in statistično nepomembne.  

 

Poklicni igralci in kandidati za študij dramske igre nimajo pogosteje glasovnih težave 

kot poklicni pevci in kandidati za študij solo petja, zato smo morali prvo hipotezo 

zavrniti. 

 

H2. Poklicni igralci in kandidati za poklicne igralce imajo več neprimernih 

glasovnih in govornih navad ter prisotnih več negativnih dejavnikov za glas kot 

poklicni pevci in kandidati za študij solo petja. 

 

Naša raziskava je pokazala, da imajo kandidati za študij dramske igre več neprimernih 

glasovnih in govornih navad kot kandidati za študij solo petja. Razlika je bila statistično 

pomembna (p=0,07). Prav tako se je izkazalo, da so neprimerne govorne navade 

statistično pomembno (p=0,000) pogosteje prisotne pri poklicnih igralcih v primerjavi s 

poklicnimi pevci. Ta dva rezultata potrjujeta prvi del naše hipoteze.  

 

Kandidati za študij dramske igre so med negativnimi dejavniki za glas statistično 

pomembno pogosteje navajali kajenje (p=0,000), alergije (p=0,026) in nošenje 

ortodontskega aparata (p=0,044) v primerjavi s študenti za študij solo petja.  
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Pri poklicnih igralcih se je v primerjavi s skupino poklicnih pevcev kot pomemben 

negativni dejavnik za glas izkazalo kajenje (p=0,000). V višjem odstotku so tudi 

navajali, da popijejo več kot dve skodelici kave na dan, si ne privoščijo glasovnega 

počitka ob glasovnih težavah, pogosteje pokašljujejo in si čistijo grlo, povprečno dalj 

časa opravljajo svoj poklic in imajo v povprečju več ur dnevne glasovne obremenitve, 

vednar razlika ni bila statistično pomembna. Za razliko od poklicnih igralcev poklicni 

pevci pomembno pogosteje navajajo LFR (p=0,037). Pogosteje navajajo tudi težave z 

alergijo in astmo, a razlika ni statistično pomembna (p=0,058).  

 

Drugo hipotezo smo potrdili. Izkazalo se je, da imajo poklicni igralci in kandidati za 

študij dramske igre več neprimernih glasovnih in govornih navad ter prisotnih več 

negativnih dejavnikov za glas kot poklicni pevci in kandidati za študij solo petja. 

 

H3. Pevci oziroma igralci in kandidati za solo petje oziroma študij dramske igre s 

pogostimi glasovnimi težavami pogosteje kadijo, prebolevajo respiratorne okužbe 

in imajo prisotne negativne dejavnike za glas kot tisti brez pogostih glasovnih 

težav. 

 

Pri kandidatih za študij dramske igre in solo petja dane hipoteze nismo mogli preveriti, 

saj nihče izmed kandidatov ni navedel pogostih glasovnih težav.  

 

Primerjava skupine poklicnih pevcev s pogostimi glasovnimi težavami s poklicnimi 

pevci brez pogostih težav je razkrila, da imajo poklicni pevci s pogostimi glasovnimi 

težavami prisotnih več negativnih dejavnikov za glas. Kot pomembna dejavnika sta se 

izkazala glasen govor (p=0,029) in prisotnost alergij (p=0,048). Prav tako se je izkazalo, 

da poklicni pevci s pogostimi glasovnimi težavami sicer pogosteje kričijo, hitro 

govorijo, pogosto pokašljujejo in čistijo grlo, kadijo, so več glasovno obremenjeni v 

prostem času in pogosteje navajajo težave z LRF kot tisti brez pogostih težav, a razlike 

niso bile statistično pomembne.  

 

Primerjava skupine poklicnih igralcev s pogostimi glasovnimi težavami s poklicnimi 

igralci brez pogostih težav ni razkrila pomembnih razlik med obema skupinama.   
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Poklicni igralci s pogostimi glasovnimi težavami so v primerjavi s poklicnimi igralci 

brez pogostih glasovnih težav pogosteje navajali negativne dejavnike za glas (kajenje, 

pogosto pokašljevanje in čiščenje grla, obiskovanje logopedske terapije, manj jih je 

navedlo glasovni počitek ob glasovnih težavah), a razlike niso bile statistično 

pomembne.  

 

Hipotezo moramo delno zavrniti, saj se je le pri poklicnih pevcih s pogostimi 

glasovnimi težavami izkazalo, da imajo pogosteje prisotne negativne dejavnike za glas 

kot tisti brez pogostih glasovnih težav. 

 

H4. Poklicni igralci in kandidati za poklicne igralce se razlikujejo po neprimernih 

glasovnih navadah, prisotnosti LFR, kajenju in pogostosti glasovnih težav. 

 

Poklicni igralci so v primerjavi s kandidati za študij dramske igre pomembno pogosteje 

navajali pogoste glasovne težave (p=0,048) in neprimerne govorne navade (p=0,000). 

Prav tako so pogosteje navajali prisotnost LFR, a razlika ni bila statistično pomembna 

(p=0,102). Obe skupini sta v zelo podobnem odstotku odgovarjali, da kadita.  

 

Poklicni igralci in kandidati za študij dramske igre se razlikujejo po neprimernih 

glasovnih navadah, prisotnosti LFR in pogostosti glasovnih težav. Ne razlikujeta se po 

prisotnosti kajenja in zato naše hipoteze nismo mogli v celoti potrditi. 

 

H5. Poklicni pevci in kandidati za študij solo petja se razlikujejo po prisotnosti 

LFR, alergijah, kajenju in pogostosti glasovnih težav. 

 

Poklicni pevci pomembno pogosteje navajajo prisotnost LFR (p=0,040) in prisotnost 

pogostih glasovnih težav (p=0,004). Prav tako se pri njih pogosteje pojavljajo alergije 

(p=0,790) in kajenje (p=0,208), vendar razlike niso statistično pomembne.  

 

Poklicni pevci in kandidati za študij solo petja se pomembno razlikujejo le po 

prisotnosti LFR in pogostosti glasovnih težav, zato hipoteze v celoti nismo mogli 

potrditi.  



Prebil (2016). Pogostost glasovnih težav pri poklicnih pevcih in igralcih ter nekateri vzroki zanje. 

 

78 

 

6. ZAKLJUČEK 
 

Na podlagi rezultatov naše raziskave menimo, da bi bilo nujno vključiti informacije o 

skrbi za glas v redni učni program bodočih elitnih glasovnih izvajalcev. Za bolj rizično 

skupino so se izkazali kandidati za študij dramske igre, saj se pri njih pomembno 

pogosteje pojavljajo naslednji dejavniki tveganja: kajenje, alergije in nošenje 

ortodontskega aparata. Pomembno pogosteje se pojavljajo tudi slabe govorne navade v 

primerjavi s kandidati za študij solo petja. Obe skupini kandidatov se odločata za poklic, 

ki od njih zahteva visoko kakovost glasu in veliko govorno obremenitev, zato je zelo 

pomembno, da se že na začetku študija seznanijo z glasovno higieno. Pregledali smo 

predmetnik študija dramske igre na AGRFT in ugotovili, da ne vključuje navodil o skrbi 

za glas. Študij solo petja na Akademiji za glasbo prav tako ne vključuje informacij o 

škodljivih dejavnikih za zdrav glas in načinih, kako ohraniti zdrav glas. Menimo, da bi 

bilo treba podati navodila o skrbi za glas že na začetku študija, poudarek bi moral biti 

predvsem na vplivu škodljivih dejavnikov (predvsem kajenja) in pomenu neprimernih 

govornih in glasovnih navad. S tem bi lahko vsaj pri nekaterih preprečili nastanek 

glasovnih težav med študijem in kasneje v poklicu.  

 

Na podlagi rezultatov raziskave ugotavljamo, da bi bilo treba kandidate, ki so bili 

sprejeti na študij dramske igre in solo petja, spremljati z občasnimi pregledi, da bi lahko 

pravočasno ugotavljali odklone v fonaciji, govoru, petju, jih sproti zdravili in 

odpravljali ter tako preprečili nastanek težjih patologij. Igralci in pevci so za opravljanje 

svojega poklica odvisni od svojega glasu in ohranjanje slabih govornih navad in 

neprimernega stila življenja bi jim lahko v prihodnosti povzročilo več glasovnih težav, v 

skrajen primeru celo ogrozilo njihovo poklicno pot.  

 

Po drugi strani naša raziskava ni razkrila pogostih glasovnih težav pri poklicnih pevcih 

in igralcih, saj so jih ti v anonimnem vprašalniku navajali v majhnem odstotku. 

Prepričani smo, da so pomemben vzrok za to prav preventivni pregledi pred pričetkom 

učenja solo petja. Tako lahko namreč že pred pričetkom študija za poklic elitnega 

glasovnega uporabnika odkrijemo tiste, katerih vokalni aparat ni dovolj zmogljiv za 

velike glasovne obremenitve, ki jih čakajo.  
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Možni vzrok za relativno malo glasovnih težav pri pevcih profesionalnih zborov je 

lahko tudi subjektivne narave. Včasih celo izkušeni elitni izvajalci ne morejo zanesljivo 

oceniti, ali je njihov vokalni aparat povsem zdrav ali ne. To potrjujeta tuji raziskavi, ki 

sta v vzorec zajeli pevce, ki niso navajali glasovnih težav, izvid stroboskopije pa je 

pokazal veliko več patoloških sprememb v grlu, kot je bilo pričakovati (Castelblanca 

idr., 2014; Satalloff, 2012). Našo raziskavo bi lahko dopolnili s foniatričnim in 

logopedskim pregledom elitnih uporabnikov glasu in bi tako dobili boljši vpogled v 

dejansko stanje glasovnega aparata preučevanega vzorca poklicnih pevcev in igralcev v 

Sloveniji.  

 

Ugotovili smo pomembno razliko v navajanju pogostih glasovnih težav med poklicnimi 

pevci in igralci ter kandidati za ta študij. Obstaja sicer možnost, da kandidati niso 

navajali pogostih glasovnih težav, ker bi si s tem lahko zapravili možnost vpisa na 

želeni študij. Po drugi strani pa foniatrični in logopedski pregled nista razkrila večjih 

posebnosti pri obeh skupinah kandidatov in torej lahko trdimo, da so bili kandidati že v 

naprej dobro izbrani. Ta rezultat tudi govori v prid nujnosti preventivnih pregledov in 

skrbnih izbirnih postopkov za študij za poklic z veliko glasovno obremenitvijo.  

 

Zaskrbljujoče je bilo slabo znanje o skrbi za glas med elitnimi uporabniki glasu. 

Pomanjkanje znanja o skrbi za glas, ki izhaja že iz časa pred študijem, se je pokazalo 

tako, da so poklicni igralci in pevci zelo pogosto navajali neprimerne govorne navade. 

Pogostnost neprimernih govornih navad pri igralcih je razumljiva, saj delo od njih 

pogosto zahteva glasen, hiter govor, vpitje, kričanje, medtem ko delo poklicnih pevcev 

ne vključuje za glas škodljivih govornih navad, neugodno lahko vpliva le glasovna 

preobremenitev. Kljub temu so poklicni pevci v visokem odstotku navajali neprimerne 

govorne navade. V primerjavi s kandidati za študij solo petja je bila ta razlika celo 

statistično pomembna, tako da je treba iskati tudi druge vzroke za slabšo skrb za glas pri 

poklicnih pevcih, ki že opravljajo svoj poklic, ne samo pomanjkanje informacij o skrbi 

za glas v času študija.  

 

V skupini poklicnih igralcev moramo izpostaviti še problem kajenja, saj jih več kot 

polovica kadi, prav tako pa so pogosto kajenje navajali že kandidati za študij dramske 
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igre. Z namenom, da bi se nadaljnje neprimerni življenjski slog, razvade in glasovne 

zlorabe zmanjšale, bi lahko gledališča in profesionalni slovenski zbori pripravljali 

občasne delavnice za svoje zaposlene, kjer bi obnavljali znanje o anatomiji in delovanju 

govornega ustroja, vzrokih za glasovne težave ter načinih preprečevanja težav. Takšno 

znanje bi jim lahko pomagalo preprečiti nastanek glasovnih motenj. Glasovna motnja 

namreč lahko povzroči nezmožnost opravljanja poklica in dolgotrajno bolniško 

odsotnost prizadetega igralca ali pevca. V tem segmentu vseživljenjskega izobraževanja 

elitnih uporabnikov glasu bi lahko imel vodilno vlogo logoped, ne samo z 

informacijami o škodljivih dejavnikih za glas, pač pa tudi s praktičnimi napotki za čim 

bolj racionalno uporabo glasu in pravilni način fonacije ter modulacije fonacije ob 

izvajanju poklica. Poleg rednih avdicij, s katerimi poklicni pevci dokazujejo svoje 

pevske sposobnosti, bi morali imeti tudi obvezna izobraževanja o skrbi za glas. Taka 

izobraževanja bi morala biti nujna tudi za profesionalne igralce, na razpolago pa bi 

morali imeti tudi različne programe za opustitev kajenja. 

 

Zaključimo lahko, da so rezultati raziskave pokazali, da je poznavanje skrbi za glas in s 

tem povezano primerno govorno obnašanje in slog življenja še vedno nezadostno med 

poklicnimi igralci in pevci glede na njihov elitni poklic. Potrdili so pomen preventivnih 

pregledov pred vpisom na študij dramske igre in solo petja, tako da začnejo s študijem 

samo osebe z zdravim in zmogljivim govornim aparatom. Opozorili pa so tudi na 

dejstvo, da bi tako poklicni pevci kot igralci tudi v času svoje poklicne poti potrebovali 

dodatne informacije o dejavnikih, ki škodujejo kakovosti glasu in občasne foniatrične in 

logopedske preglede. Prav logoped bi lahko imel ključno vlogo v vseživljenjskem 

učenju in spremljanju elitnih glasovnih uporabnikov za preprečitev glasovnih težav, ki 

bi jim lahko onemogočile opravljati poklic. 
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8. PRILOGE 

 

Priloga 1: Ocena etičnosti 
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Priloga 2: Anketa o hripavosti med igralci 

 

Pozdravljeni, 

 

Sem Nataša Prebil, logopedinja v Centru za motnje glasu, govora in požiranja Klinike 

za ORL in CFK. V sklopu magistrske naloge želim ugotoviti, kakšne so glasovne težave 

in navade igralcev. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno. Anketa je anonimna, za 

izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani podatki bodo 

obravnavani strogo zaupno in analizirani v sklopu cele skupine (in nikakor na ravni 

posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo magistrske naloge.  

 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

 

Nataša Prebil (natasa.prebil@kclj.si) 

 

ANKETA O HRIPAVOSTI MED IGRALCI 

Pri vsakem vprašanju prosim obkrožite ustrezen odgovor oziroma dopišite odgovor.  

1. Starost:______________let 

2. Koliko let delate v svojem poklicu?__________________let 

3. Spol:   a) ž     b)m 

4. Vaše delovno mesto:________________________________________ 

5. Koliko ur dnevno morate govoriti?______________________ 

6. Ali ste bili kdaj hripavi v zadnjem letu?   

a) ne  b) da, 1-krat do 3-krat   c) da,več kot 3-krat 

7. Ali ste že bili hripavi v času, odkar delate v svojem poklicu? 

a) ne  b) da, 1-krat do 3-krat letno  c) da,več kot 3-krat letno 

8. Ste imeli težave z glasom že pred nastopom svojega poklica (v času študija)? 

a) ne     b) da, 1-krat do 3-krat letno  c)  da,več kot 3-krat letno  

9. Ali ste zaradi hripavosti poiskali strokovno pomoč?  

a) ne  b) da,  pri (ORL specialist, foniater, logoped, zdravnik)____ 

10.  Ali ste v času študija poslušali  predavanje o glasovni (vokalni) tehniki?  

a) ne  b) da 
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11.  Ali ste že morali na bolniški stalež zaradi hripavosti?  

a) ne  b) da, 1-krat do 3-krat   c) da,več kot 3-krat 

12.  Hripavost je nastala:  

a) ob glasovnem naporu   

b) ob prebolevanju okužbe dihal  

c) ob kombinaciji prebolevanja okužbe in glasovnega napora    

d) drugo__________ 

13.  Ali ob hripavosti molčite – glasovno počivate? a) ne  b) da 

14.  Ali glasno govorite?     a) ne  b) da 

15.  Ali pogosto kričite?     a) ne  b) da 

16.  Ali hitro govorite?     a) ne  b) da 

17.  Ali se pogosto odkašljujete, čistite grlo?  a) ne  b) da 

18.  Ste glasovno obremenjeni tudi v prostem času (npr. pevski zbor…)?   

 a) ne   b) da 

19.  Ali kadite?  

a) ne  b) da, kadim že____let, ____cigaret/dan  

c) kajenje sem opustil/a 

20.  Ali popijete več kot dve skodelici kave dnevno? a) ne  b) da 

21. Ali popijete dnevno vsaj liter tekočine?  a) ne  b) da  

22. Imate težave z želodcem, se vam spahuje, vas peče zgaga, pred  spanjem jeste?   

a) ne  b) da 

23.  Ali so vam ugotovili astmo, alergijski rinitis ali kako drugo alergijsko obolenje? 

 a) ne  b) da 

24.  Ali ste bili kdaj v logopedski obravnavi? 

a) Ne  b) da, zaradi_______________________________ 
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Priloga 3: Anketa o hripavosti med pevci 

 

Pozdravljeni, 

 

Sem Nataša Prebil, logopedinja v Centru za motnje glasu, govora in požiranja Klinike 

za ORL in CFK. V sklopu magistrske naloge želim ugotoviti, kakšne so glasovne težave 

in navade pevcev. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno. Anketa je anonimna, za 

izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa. Zbrani podatki bodo 

obravnavani strogo zaupno in analizirani v sklopu cele skupine (in nikakor na ravni 

posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo magistrske naloge.  

 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

 

Nataša Prebil (natasa.prebil@kclj.si) 

 

ANKETA O HRIPAVOSTI MED PEVCI 

Pri vsakem vprašanju prosim obkrožite ustrezen odgovor oziroma dopišite odgovor.  

1.  Starost:______________let 

2.  Koliko let delate v svojem poklicu?__________________let 

3.  Spol:   a) ž   b) m 

4.  Vaše delovno mesto:___________________________________ 

5.  Koliko ur dnevno ste glasovno obremenjeni (pojete)?___________ 

6.  Ali ste bili kdaj hripavi v zadnjem letu?   

b) ne  b) da, 1-krat do 3-krat   c) da,več kot 3-krat 

7.  Ali ste že bili hripavi v času, odkar delate v svojem poklicu? 

b) ne  b) da, 1-krat do 3-krat letno  c) da,več kot 3-krat letno 

8.  Ste imeli težave z glasom že pred nastopom svojega poklica (v času študija)? 

a) ne  b) da, 1-krat do 3-krat letno  c)  da,več kot 3-krat letno  

9. Ali ste zaradi hripavosti poiskali strokovno pomoč?   

a) ne  b) da,  pri (ORL specialist, foniater, logoped, zdravnik)___ 

10. Ali ste v času študija poslušali  predavanje o glasovni (vokalni) tehniki?      

a) ne  b) da 
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11.  Ali ste že morali na bolniški stalež zaradi hripavosti?  

a) ne  b) da, 1-krat do 3-krat   c) da,več kot 3-krat 

12.  Hripavost je nastala:  

a) ob glasovnem naporu   

b) ob prebolevanju okužbe dihal  

c)   ob kombinaciji prebolevanja okužbe in glasovnega napora    

d)   drugo__________ 

13. Ali ob hripavosti molčite – glasovno počivate? a) ne  b) da 

14.  Ali glasno govorite?     a) ne  b) da 

15.  Ali pogosto kričite?     a) ne  b) da 

16.  Ali hitro govorite?     a) ne  b) da 

17.  Ali se pogosto odkašljujete, čistite grlo?  a) ne  b) da 

18.  Ste glasovno obremenjeni tudi v prostem času (npr. majhni otroci)?   

a) ne    b) da 

19.  Ali kadite? a) ne  b) da, kadim že____let, ____cigaret/dan  

c) kajenje sem opustil/a 

20.  Ali popijete več kot dve skodelici kave dnevno? a) ne  b) da 

21.  Ali popijete dnevno vsaj liter tekočine?  a) ne  b) da 

22.  Imate težave z želodcem, se vam spahuje, vas peče zgaga, pred spanjem jeste? 

a) ne  b) da 

23.  Ali so vam ugotovili astmo, alergijski rinitis ali kako drugo alergijsko obolenje? 

a) ne    b) da 

24. A li ste bili kdaj v logopedski obravnavi?   

a) ne  b) da, zaradi_________________ 
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Priloga 4: Dovoljenje za uporabo osebnih podatkov 

 

DOVOLJENJE ZA UPORABO OSEBNIH PODATKOV V RAZISKAVI 

 

Spoštovani,  

 

V letih 2011̶2014 ste bili pregledani pri foniatru in logopedu v Centru za motnje glasu, 

govora in požiranja zaradi načrtovanega vpisa na študij dramske igre na AGRFT/študija 

solo petja. Podali ste podatke o svojih glasovnih težavah, govornih navadah, razvadah in 

boleznih, ki lahko vplivajo na glas, otorinolaringolog – foniater in logoped sta vas 

pregledala, napravljena je bila videostroboskopijo grla med tvorbo glasu ter akustična in 

aerodinamična ocena vašega glasu. 

V Centru za motnje glasu, govora in požiranja Klinike za Otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana načrtujemo 

raziskavo v okviru magistrske naloge  

 

POGOSTNOST GLASOVNIH TEŽAV PRI POKLICNIH PEVCIH IN 

IGRALCIH IN NEKATERI VZROKI ZANJE, 

s katero želimo ugotoviti, kako pogosto se pojavljajo glasovne težave med elitnimi 

uporabniki glasu – poklicnimi pevci in igralci in kateri so vzroki zanje. Do teh podatkov 

bomo prišli s primerjavo značilnosti poklicnih pevcev oziroma igralcev in kandidatov za 

študij dramske igre oziroma solo petja, ki imajo pogoste glasovne težave, s tistimi brez 

takih težav. Zato vas prosimo, če nam dovolite uporabiti podatke vašega pregleda pred 

načrtovanim študijem v raziskavi. Ob zajemanju podatkov vam bomo dodelili šifro in 

vse podatke kasneje vodili pod šifro. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in 

analizirani v sklopu cele skupine (in nikakor ne na ravni posameznika).  

Na ta način bi radi ugotovili, kateri dejavniki so tisti, ki najpogosteje vodijo do 

glasovnih težav pri poklicnih pevcih in igralcih. Na podlagi tega znanja bi lahko v 

bodoče bolje svetovali kandidatom za študij poklicev, ki zahtevajo veliko glasovno 

obremenitev ter visoko kakovost glasu, pri vključevanju v te izobraževalne programe. 

Podatki bodo služili izboljšavi protokola preventivnega pregleda za kandidate za študij 

za poklice z veliko glasovno obremenitvijo. Izsledke celotne raziskave bomo tudi 

poskušali objaviti v ustrezni strokovni reviji. 

Študijo in protokol študije je pregledala in odobrila Komisija Republike Slovenije za 

medicinsko etiko.  

Če imate vprašanja v zvezi s svojimi pravicami kot bolnik, se lahko obrnete (tudi 

anonimno) na zastopnika pacientovih pravic. Ta služba je organizirana v sklopu 

Ministrstva za zdravje Republike Slovenije,  Duša Hlade Zore deluje v prostorih Zavoda 

za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefonska številka: 01 

542 32 85, elektronski poštni naslov: dusa.zore@zzv-lj. 

Če menite, da je prišlo do kršitve vaših zaupnih podatkov, se obrnite na vodjo 

raziskave: 

prof. dr. Ireno Hočevar Boltežar, dr. med., na tel. št. 01 522 82 60 ali na elektronski 

poštni naslov irena.hocevar@kclj.si. 
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Zahvaljujem se vam za vaše zaupanje in vas lepo pozdravljam, 

                                                   Nataša Prebil, specialistka klinične logopedije 

 

Bolnikovo soglasje k sodelovanju v raziskavi 

S podpisom soglašam k uporabi podatkov mojega pregleda z 

dne…………………… v Centru za motnje glasu, govora in požiranja Klinike za 

ORL in CFK, UKC Ljubljana (anamnestičnih podatkov o spolu, starosti, govornih 

navadah, razvadah, boleznih, ki lahko vplivajo na kakovost glasu, rezultatov 

foniatričnega in logopedskega pregleda, videostroboskopije grla, akustične in 

aerodinamične analize glasovnega vzorca) v raziskavi »Pogostnost glasovnih težav 

pri poklicnih pevcih in igralcih in nekateri vzroki zanje«.   

      Označite prosim vaš odgovor. 

 Da  Ne 

 

Če želite, vam lahko pošljemo navodila o skrbi za glas, ki so pomembna za 

ohranjanje zdravega glasu in ki vam bodo glede na vašo željo opravljati poklic z 

glasovno obremenitvijo koristila v vašem kasnejšem poklicnem življenju. 

        Označite prosim vaš odgovor. 

         Da  Ne 

 

 

 

  

Tiskano ime udeleženca 

 

  

   

Podpis udeleženca  Datum (DD/MM/LLLL) 
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Priloga 5: Anamnestični protokol za pregled kandidatov za študij solo petja in dramske igre 

Ime in priimek:                                                                                       

 

 Datum: 

 

Datum rojstva: 

 

Končana srednja šola:                                                                  

 

Ali ste že bili hripavi? 

ne                                  da, ob prehladu                                   da, ob glasovnem 

naporu 

 

Ali imate neprimerne govorne navade? 

ne                 da, govorim glasno             da, govorim veliko         da, govorim hitro  

da, pri govoru se napenjam                            da, rad/a veliko pojem, oponašam 

pevce 

 

Ali ste že bili alergični? 

ne       da, na hrano.......................        da, na zdravila......................     da, na hišni 

prah 

da, na cvetni prah..........................                        da, drugo................ 

 

Ali dihate na nos? 

 dobro                  občasno slabo                       stalno je dihanje na nos ovirano 

 

Ali kihate?         redkokdaj               da, pogosto               da, v serijah po večkrat 

skupaj 

 

Ali ste preboleli/imate težjo pljučno bolezen?       ne     da, pljučnico        da, imam 

astmo 

 

Ali kadite?             ne            ne, kajenje sem opustil/a pred... meseci 

 da, že......let po ........cigaret na dan 
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Ali vas pogosto peče zgaga, imate bolečine v želodcu, imate preveč želodčne 

kisline? 

ne             da 

 

Ali ste se že zdravili zaradi obolenja ščitnice?             ne 

le pregledovan/a, stanje je bilo v redu      da, jemal/a /jemljem 

zdravilo......................... 

 

Ali imate bolečine v zatilju, mravljinčaste roke? 

ne             da, občasno           da, stalno             poškodba/okvara vratne hrbtenice 

Kako slišite?               dobro        občasno slabše          stalno slabo 

 

Ali ste nosili ortodontski aparat?      ne      da, od starosti........ let dalje, skupaj-------

-let 

 

Ali ste bili kdaj v logopedski obravnavi? 

ne                   da, zaradi............................................ 

  

Ali ste doma ali pri morebitnem honorarnem delu glasovno obremenjeni?        ne         

da 

 

Kateri glas pojete? 

sopran                            mezosopran                              alt 

tenor                               bariton                                     bas 

 

Ali ste kdaj hodili k pouku solo petja?        ne           da, ...........let 

 


