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POVZETEK 

Parkinsonova bolezen je nevrodegenerativna bolezen, pri kateri se pogosto pojavijo težave z 

govorom oziroma hipokinetična dizartrija. Ta je lahko eden prvih znakov bolezni, njene 

značilnosti pa so med drugim monoton govor, tih, hripav glas in otežena izgovarjava. Logopedi, 

ki pri bolnikih ocenijo in zdravijo dizartrijo, se pri svojem delu večinoma zanašajo na lastno 

zaznavanje in subjektivno oceno govora. Za boljše zaznavanje odstopanj v govoru bi lahko pri 

ocenjevanju uporabljali akustično analizo govora, saj je ta bolj občutljiva in daje natančnejše 

rezultate. V tujini se za proučevanje samoglasnikov pri dizartričnem govoru pogosto 

uporabljajo meritve samoglasniškega artikulacijskega polja. Ker pa so te zelo občutljive na  

govorčeve osebne značilnosti (spol, starost …), so raziskovalci razvili meritvi indeks 

artikulacije samoglasnikov in razmerje centralizacije formantov, ki se opirata na razmerja 

formantnih frekvenc. 

V magistrski nalogi smo z akustično analizo proučevali izgovor samoglasnikov pri osebah s 

Parkinsonovo boleznijo. V raziskavi je sodelovalo pet slovenskih govorcev s Parkinsonovo 

boleznijo, tri ženske in dva moška, stari od 53 do 73 let, s trajanjem bolezni od 1 do 10 let. Za 

kontrolno skupino smo poiskali zdrave govorce, ki se ujemajo po starosti in spolu. Posneli smo 

njihov govor pri branju in spontanem govoru. Posnetke smo s pomočjo programa PRAAT 

analizirali in za vsakega govorca pridobili frekvence prvega in drugega formanta za robne 

samoglasnike (/i/, /a/, /u/). Izrisali smo samoglasniški trikotnik vseh govorcev ter izračunali 

trikotno samoglasniško artikulacijsko polje in indeks artikulacije samoglasnikov. Dobljene 

rezultate smo primerjali med govorci s PB in ujemajočimi zdravimi govorci. Uporabili smo 

neparametrične statistične teste.  

Izsledki instrumentalne analize so pokazali, da na osnovi vrednosti formantov govorci s 

Parkinsonovo boleznijo samoglasnik /a/ izgovarjajo višje v ustni votlini, samoglasnik /u/ pa 

bolj naprej kot ujemajoči zdravi govorci. Večina govorcev s Parkinsonovo boleznijo je imela 

manjše samoglasniško artikulacijsko polje in manjše indekse artikulacije kot zdravi govorci, 

čeprav te razlike niso bile vedno statistično pomembne. Ugotovili smo, da v prostem govoru 

indeks artikulacije samoglasnikov bolje razlikuje med zdravimi in bolnimi govorci kot 

samoglasniško artikulacijsko polje. Razlike med skupinama so bile pri branju večje kot v 

prostem govoru in je torej naloga branja bolj diskriminativna.  

S študijo smo zajeli akustično–artikulacijske značilnosti samoglasnikov oseb s Parkinsonovo 

boleznijo in izpostavili razlike z zdravimi govorci. Pridobljeni rezultati predstavljajo začetek 

akustičnih raziskav dizartričnega govora v Sloveniji in izhodišče za nadaljnje raziskovanje. 

Pripomorejo tudi k boljšemu razumevanju sprememb v govoru oseb s Parkinsonovo boleznijo 

in so spodbuda logopedom, da bi v svoje delo vključili tudi objektivne načine ocenjevanja 

govora. K akustični analizi bi lahko priključili še druge fonetično-fonološke metode, predvsem 

vezane na artikulacijo (ultrazvočna analiza).  

KLJUČNE BESEDE: Parkinsonova bolezen, hipokinetična dizartrija, akustična analiza, 

samoglasniki, indeks artikulacije samoglasnikov 
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ABSTRACT 

Parkinson's disease is neurodegenerative disease that often causes motor speech disorder, 

named hypokinetic dysarthria. Speech difficulties include decreased volume, hoarseneses, 

monotonous tone and imprecise articulation. These can be the first sign of the illness. Speech 

and language therapists usually relay on auditory-perceptual judgements for the assessment and 

treatment of dysarthria. Acoustic analysis of speech could be used for more precise detection 

of speech deviations, as it is more sensitive and gives more accurate results. One of the most 

frequently used measures for studying the articulation of vowels in dysarthric speech is Vowel 

Space Area. However, this measure is highly sensitive to inter-speaker variability. To overcome 

these disadvantages, scientists introduced two alternative acoustic metrics: Vowel Articulation 

Index and Formant Centralization Ratio.  

The study aimed to use acoustic analysis for exploring vowel articulation in Parkinson’s disease 

speakers. We included five Slovenian speakers with Parkinson’s disease, three women and two 

men. They were 53 to 73 years old and were diagnosed between 1 to 10 years ago. Five age-

matched and gender-matched healthy speakers were recruited as a control group. Each 

participant was recorded while reading a passage and in spontaneous speech. Recording 

samples were then analysed in PRAAT and frequencies of the first and second formant of corner 

vowels (/i/, /a/, /u/) were measured. We drew the vowel triangle and calculated Triangular 

Vowel Space Area and Vowel Articulation Index for all speakers. With nonparametric 

statistical tests we compared data from parkinsonian speakers with data from matched healthy 

controls.  

The results indicate that speakers with PD produce vowel /a/ higher in the oral cavity and vowel 

/u/ more forward, than matched control speakers. The majority of speakers with Parkinson’s 

disease had a smaller Vowel Space Area and lower Vowel Articulation Index than healthy 

speakers, although the differences between groups were not always statistically significant. We 

found that Vowel Articulation Index differentiated between the two groups in both speech tasks 

and Vowel Space Area only in reading. The reading task thus seems to be more appropriate for 

uncovering speech characteristics of persons with Parkinson’s disease.  

In the thesis we examined acoustic-articulatory characteristics of vowels in Parkinson’s disease 

and pointed out the differences between healthy speech articulation. The obtained results 

represent the beginning of the acoustical analysis of Slovenian dysarthric speech and the 

starting point for further research. They also contribute to a better understanding of changes in 

speech due to Parkinson’s disease and are an incentive for speech and language therapists to 

include objective assessment methods in their everyday work.  

KEY WORDS: Parkinson’s disease, hypokinetic dysarthria, acoustical analysis, vowels, 

Vowel Articulation Index 
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1 UVOD 

Parkinsonova bolezen je nevrodegenerativna bolezen neznanega vzroka, pri kateri zaradi 

propadanja celic v črni substanci možgani ne dobijo zadostne količine dopamina, ki je 

pomemben za tekočo izvedbo gibov (Fallon in Culvert, 2018). Motorični simptomi bolezni 

vključujejo tremor v mirovanju, rigidnost, bradikinezijo in postularno nestabilnost (Dewey, 

2000). Poleg njih se pojavijo tudi nemotorični simptomi, ki lahko nastopijo že pred motoričnimi 

(Sauerbier in Chaudhuri, 2015). Kot posledica motoričnih in nemotoričnih okvar se pojavijo 

težave s komunikacijo, ki lahko pomembno poslabšajo kvaliteto življenja bolnikov (EPDA, 

2020). Parkinsonovi bolniki pogosto trpijo za hipokinetično dizartrijo. To je motorična govorna 

motnja, ki prizadene vse govorne sisteme (Duffy, 2013). Na področju artikulacije so opazni 

zmanjšan obseg, hitrost in moč gibov artikulatorjev, kar privede do centralizacije 

samoglasniških formantov (Skodda, 2010). Formanti so ojačane frekvence, ki nastanejo zaradi 

resonance vokalnega trakta in glasovom dajejo značilno slušno podobo (Raphael idr., 2011). 

Za opis samoglasnikov se uporabljata predvsem prvi (F1) in drugi formant (F2), ki dajeta 

informacije o vertikalnih in horizontalnih premikih jezika (Nasser in Abolfazl, 2006). Ker pa 

ima vsak govorec drugačne značilnosti vokalnega trakta, se absolutne formantne frekvence med 

seboj razlikujejo (Papakyritsis 2021). Za akustično analizo samoglasnikov pri dizartriji se zato 

uporabljajo meritve samoglasniškega artikulacijskega polja (VSA), razmerje centralizacije 

formantov (FCR) in indeks artikulacije samoglasnikov (VAI). Pri slednjih dveh dobljeni 

rezultati predstavljajo razmerje, zato sta meritvi manj občutljivi na interpersonalne razlike med 

govorci (Sapir idr., 2011). Obravnava bolnikov s Parkinsonovo boleznijo zahteva dobro 

sodelovanje multidisciplinarnega tima, katerega del je tudi logoped. Eden od temeljev dobre 

logopedske terapije je dovolj zgodnja in ustrezna začetna ocena govora (Ogrin, 2000). Logopedi 

se pri svojem delu zanašajo predvsem na subjektivno zaznavno oceno govora (Papakyritsis, 

2021). Za natančnejše zaznavanje odstopanj v govoru bi pri ocenjevanju lahko uporabljali 

akustično analizo govora, ki daje kvantitativne rezultate (Rusz idr., 2013; Skodda idr., 2012).  

V raziskavi za magistrsko nalogo bomo s pomočjo akustične analize proučevali izgovor 

samoglasnikov pri osebah s Parkinsonovo boleznijo. Raziskava je izvirna in zelo pomembna za 

slovenski prostor, saj bo to ena prvih raziskav s področja akustične analize pri hipokinetični 

dizartriji za slovenski jezik in predstavlja pomemben napredek na logopedskem in fonetičnem 

področju. Z njo bomo odprli nove možnosti za proučevanje govornih težav v Sloveniji ter 

razširili možnosti uporabe akustične analize tudi v zdravstvene namene. Dodatna prednost 

raziskave je osredotočenost na izgovor samoglasnikov, saj je poslabšanje le teh lahko eden 

prvih znakov Parkinsonove bolezni, na katere bi morali biti pozorni (Rusz idr., 2013). 
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 PARKINSONIZEM  

Parkinsonizem je sindrom, klinično opredeljen s pojavom motoričnih znakov, kot so tremor v 

mirovanju, rigidnost, bradikinezija, nepravilnosti v drži in motnje ravnotežja (Jankovic, 2013). 

Najbolj poznana oblika parkinsonizma je Parkinsonova bolezen (PB), pogosto pa se pojavljajo 

še atipični parkinsonizmi ali parkinson plus sindromi, kot so progresivna supranuklearna 

paraliza, multipla sistemska atrofija, kortikobazalna degeneracija in demenca z Lewyjevimi 

telesci (Alvarez idr., 2007). Te bolezni posnemajo PB, vendar so pri njih prisotni dodatni 

nevrološki znaki in simptomi, netipični za PB. Vzrok za njihov pojav ni nujno 

nevrodegeneracija črne substance, ampak gre lahko za propadanje celic v različnih delih 

centralnega in perifernega živčnega sistema (Alvarez idr., 2007). 

2.2 PARKINSONOVA BOLEZEN 

Najpogostejša oblika parkinsonizma je idiopatska različica, bolje poznana kot Parkinsonova 

bolezen (Jankovic, 2013). To je nevrodegenerativna bolezen neznanega vzroka, ki nastopi v 

srednjem ali poznem življenjskem obdobju in napreduje počasi (Jankovic, 2013). Prvi jo je 

opisal James Parkinson, leta 1817 v svojem Eseju o tresoči paralizi (The Essay on the Shaking 

Palsy) (Hurting, 2000; Jankovic, 2013).  

2.2.1 PATOLOGIJA 

Pri Parkinsonovi bolezni nekateri nevroni v možganih postopoma odmirajo, kar privede do 

pomanjkanja nevrotransmiterja v možganih, imenovanega dopamin. Ta je pomemben za tekočo 

izvedbo gibov, kot so hoja, pisanje in druga osnovna gibanja (Fallon in Culvert, 2018). Razlog 

za pomanjkanje dopamina je propadanje celic v črni substanci (substantia nigra). Tam se 

namreč sprošča dopamin, kar stimulira del možganov v bazalnih ganglijih, imenovan corpus 

striatum, ki nadzoruje gibanje (Fallon in Culvert, 2018). Pri Parkinsonovi bolezni naj bi v črni 

substanci propadlo kar 70–80 % celic, odgovornih za proizvajanje dopamina (EPDA, 2009). 

Zaradi pomanjkanja dopamina corpus striatum ne more nadzorovati svojih tarčnih celic. 

Posledično nevronski vzorci, ki nadzorujejo gibanje, niso popolno izvedeni, kar se kaže kot 

simptomi parkinsonizma (Fallon in Culvert, 2018). Glavni vzrok za propadanje možganskih 

celic ni znan, raziskave pa kot možne razloge navajajo staranje, genetske in okoljske dejavnike 

ter prisotnost nekaterih virusov v telesu (EPDA, 2009).  

Poleg degeneracije celic v črni substanci so raziskave pri PB pokazale še druge spremembe v 

možganih. Ena takih je prisotnost Lewyjevih teles v možganskih celicah. Še posebej pomembna 

se zdi beljakovina alfa-sinuklein, ki so jo odkrili v vseh Lewyjevih telesih in se pojavlja v 

gručasti obliki, ki je celice ne morejo razgraditi (Mayo klinika, b.d.). 
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2.2.2 EPIDEMIOLOGIJA 

Parkinsonova bolezen je za Alzheimerjevo druga najpogostejša nevrodegenerativna bolezen 

(Przedborski, 2015). Z njo se sooča več kot deset milijonov ljudi po svetu (Fallon in Culvert, 

2018). V Evropi je bolnikov s PB in drugimi oblikami parkinsonizma približno 1,2 milijona, v 

Sloveniji pa presega 9 tisoč (Trepetlika, 2018). 

Na njeno pojavnost vplivajo tako genetske razlike v dovzetnosti za bolezen kot izpostavljenost 

nekaterim okoljskim dejavnikom (Kasten idr., 2007). Mayo klinika (b.d.) kot dejavnike 

tveganja navaja starost, dednost, spol in izpostavljenost nekaterim toksinom.  

Starost 

Pojavnost PB se veča s starostjo. Redko se pojavi pred 40. letom, po 50. letu pa njena pogostost 

raste skoraj eksponentno (Kasten idr., 2007). Incidenca pri osebah starejših od 80 let je približno 

1000-krat višja kot pri osebah do 40. leta starosti in 10-krat višja kot pri tistih v 60. letih 

(Goldmann in Tanner, 2015). Prevalenca PB se viša z daljšanjem življenjske dobe. 

Znanstveniki pričakujejo, da se bo število bolnikov s PB po svetu do leta 2030 podvojilo na 

približno 9 milijonov (Dorsey idr., 2007, v Goldmann in Tanner, 2015).  

Dednost in genetika 

Marganore (2000) navaja, da je 3-krat večja verjetnost za razvoj PB, če je bolezen prisotna pri 

enem od bližnjih družinskih članov. V večini primerov PB ni dedna in je takih primerov le 

približno 5 % (Parkinson's UK, 2007). V zadnjih desetih letih so znanstveniki identificirali 

nekaj genov, katerih mutacija lahko poveča tveganje za razvoj PB. Vendar opozarjajo, da 

njihova mutacija še ne pomeni nujno nastopa bolezni, saj so zanjo potrebni še drugi dejavniki 

(EPDA, 2018). 

Spol 

Incidenca in prevalenca PB je višja pri moških kot pri ženskah (Goldmann in Tanner, 2015). 

Razlog za višje tveganje pri moških ni znan, vendar bi lahko bil povezan z večjo 

izpostavljenostjo dejavnikom tveganja, kot so toksini ali poškodbe glave (Goldmann in Tanner, 

2015). Vzroke iščejo tudi v bioloških razlikah med spoloma, kot so vplivi spolnih hormonov 

ali pa genska predispozicija vezana na kromosom X (Goldmann in Tanner, 2015; Kasten idr., 

2007).  

Toksini in okoljski dejavniki 

Številne epidemiološke študije, ki so proučevale vpliv okoljskih faktorjev, kot so uživanje vode 

iz vodnjakov, izpostavljenost herbicidom in pesticidom v kmetovanju, bivanje na podeželju 

itd., so te opredelile kot povečano tveganje za razvoj PB (Kasten, idr., 2007). Parkinson's UK 

(2007) navaja, da nekateri toksini, kot je MPTP, povzročajo simptome, ki jih povezujemo s PB. 

Mayo klinika (b.d.) opozarja, da stalna izpostavljenost herbicidom in pesticidom lahko zviša 

tveganje za pojav bolezni.  
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2.2.3 KLINIČNA SLIKA 

Parkinsonovo bolezen diagnosticirajo na podlagi kliničnih kriterijev in kasneje nevropatoloških 

odkritij (Alder in Stern, 2013). Večina kriterijev za postavitev diagnoze PB zahteva prisotnost 

dveh ali treh motoričnih značilnosti, ki vključujejo tremor v mirovanju, bradikinezijo, rigidnost 

in motnje posturalnih refleksov. Nekateri kriteriji zahtevajo, da so prvi znaki asimetrični in se 

simptomi razvijajo progresivno ter se dobro odzivajo na dopaminergično zdravljenje (Alder in 

Stern, 2013).  

Ker gre za progresivno bolezen, so njeni prvi znaki in simptomi pogosto blagi in neopazni 

(Dewey, 2000). Bolniki in njihovi bližnji pogosto mislijo, da gre za tipičen proces staranja, 

vendar v resnici izkušajo prve znake PB. Navadno gre v začetku za majhna motorična 

odstopanja, kot so sključena drža, pomanjkanje obrazne mimike, zabrisana kvaliteta govora … 

(Dewey, 2000). Simptomi PB pri vsakem posamezniku nastopijo drugače in se neprestano 

spreminjajo, zato je potek bolezni težko napovedati (EPDA, 2009). Nekateri bolniki imajo 

lahko simptome prisotne že več let ali desetletij, preden pride do resnega poslabšanja, medtem 

ko pri drugih, še posebej starejših, pride do upada kognitivnih funkcij in mobilnost že kmalu 

po nastopu bolezni (Hurting, 2000). Seznam možnih začetnih simptomov je dolg, kot 

najpogostejšega pa številni avtorji izpostavljajo unilateralen tremor v mirovanju, predvsem v 

roki (Dewey, 2000; Fallon in Culvert, 2018; Hurting, 2000; Mayo klinika, b.d.). Značilna za 

PB je unilateralnost simptomov v začetku bolezni in tudi v kasnejših fazah, ko se simptomi 

izrazijo bilateralno, je ena stran telesa navadno bolj okvarjena (Dewey, 2000; Hurting, 2000).  

Kljub temu da se bolezen definira kot motorična motnja, je vedno več poudarka tudi na 

nemotoričnih simptomih, ki se lahko pojavijo še pred motoričnimi in so tako lahko napovednik 

nastopa bolezni (Sauerbier in Chaudhuri, 2015).  

2.2.4 MOTORIČNI ZNAKI 

Med glavne motorične značilnosti Parkinsonove bolezni spadajo tremor, rigidnost, 

bradikinezija in posturalna nestabilnost (Dewey, 2000; Shahed in Jankovic, 2007). Največkrat 

morata biti za diagnozo PB prisotna vsaj dva od glavnih motoričnih simptomov (Dewey, 2000).  

Tremor 

Tremor ali tresavica je eden najočitnejših in prepoznanih simptomov PB (Dewey, 2000). Gre 

za tremor v mirovanju, kar pomeni da se pojavi, ko bolnik ne izvaja neke namenske aktivnosti. 

Ob izvedbi hotenega giba in v spanju tremor izgine (Dewey, 2000). V začetnih fazah bolezni je 

navadno unilateralen in blag ter se ga opazi le, ko je oseba razburjena ali pod stresom, kasneje 

pa postane stalen spremljevalec v fazah mirovanja (Dewey, 2000). Pogosteje se pojavlja v udih, 

ko bolezen napreduje pa ga opazimo tudi na ustnicah, bradi in čeljusti (Dewey, 2000). 

Frekvenca gibov pri tremorju PB je med 4 in 6 Hz in je nižja kot pri klasičnem esencialnem 

tremorju (tremor neznanega vzroka, ki se pojavi ob izvajanju aktivnosti in je viden predvsem v 

tresenju rok) (Shahed in Jankovic, 2007).  
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Rigidnost 

Rigidnost ali mišična togost je opredeljena kot zvišan mišični tonus, ki ga zaznamo kot odpor, 

ko želimo pasivno premakniti (npr. upogniti, iztegniti ali zavrteti) bolnikove ude (Dewey, 

2000). Od spastičnosti se razlikuje v tem, da ni odvisen od hitrosti gibov in ni spremenljiv 

(Shahed, Jankovic, 2007). Toge mišice se lahko pojavijo v katerem koli delu telesa in lahko 

povzročajo bolečino in krče ter omejijo bolnikovo gibljivost (Mayo klinika, b.d.). Zelo očiten 

odraz rigidnosti je toga telesna drža in pomanjkanje obrazne mimike (EPDA, 2009).  

Za opisovanje pasivnega premikanja okončin pri PB se pogosto uporablja izraz »fenomen 

zobatega kolesa«. Tak občutek ima namreč oseba, ki želi premakniti ud bolnika, saj kot 

posledico rigidnosti v mišicah začuti odpor, temu pa je dodan še značilen parkinsonski tremor, 

kar spominja na premikanje zobatega kolesa (Dewey, 2000; Trošt, 2008).  

Bradikinezija 

Bradikinezija ali upočasnjenost gibanja se lahko izraža na veliko različnih načinov: mirovanje 

rok med hojo, težave s pisanjem, pomanjkanje obrazne mimike, momljajoč govor, upočasnjena 

hoja, nezadostno mežikanje, težave z vstajanjem … (Dewey, 2000; Shahed in Jankovic, 2007). 

Pogosto se za opis gibov pri PB uporabljata tudi izraza akinezija (odsotnost gibanja) in 

hipokinezija (zmanjšana amplituda gibanja). Vsi izrazi so povezani s pomanjkanjem motorične 

spretnosti in bolniki se pogosto pritožujejo, da imajo težave z nalogami, ki zahtevajo fino 

motoriko, kot je na primer zapenjanje gumbov (Shahed in Jankovic, 2007). Menjavanje gibov 

je oteženo in pogosto prihaja do tako imenovanega »zmrzovanja«, ki se nanaša na nenamerne 

prekinitve motoričnega gibanja (Hayes, 2019). Trošt (2008) navaja, da od vseh motoričnih 

znakov ravno bradikinezija najbolj vpliva na kvaliteto bolnikovega življenja.  

Posturalna nestabilnost 

Progresivna izguba posturalnih refleksov je redko eden prvih znakov PB, vendar se sčasoma 

pojavi pri večini bolnikov (Dewey, 2000). Najprej se kaže kot težave pri drži in ravnotežju, 

kasneje se pojavlja padanje, težave pa lahko napredujejo do te mere, da bolniki pristanejo na 

invalidskem vozičku (Dewey, 2000). Dolžina bolnikovih korakov se zmanjša, postanejo lahko 

podrsavajoči, uporaba rok pri hoji sčasoma izgine (Hayes, 2019). Obračanja trupa bolnik ni več 

sposoben izvesti v enem gibu, ampak mora narediti več majhnih korakov (Hayes, 2019). Drža 

postane sključena, ramena, vrat in trup nagnjeni naprej (Ha idr., 2013). Pojavi se lahko 

festinacija, ko bolnikov trup »prehiti« stopala, se močno nagne naprej, in če se želi bolnik 

izogniti padcu, mora narediti zelo hitre in majhne korake (Hayes, 2019). Stabilnost bolnika je 

mogoče preveriti z enostavnim testom: bolnika hitro potegnemo nazaj za rame in opazujemo 

ali mu uspe obdržati ravnotežje. Če pri tem stopi več kot dva koraka nazaj, to že nakazuje na 

pomanjkanje posturalnih refleksov (Shahed in Jankovic, 2007).  

Za razliko od ostalih glavnih simptomov ima posturalna nestabilnost nevroanatomsko osnovo, 

ki je bolj povezana z nevronskimi mrežami kot s pomanjkanjem dopamina v črni substanci, 

zato zdravljenje z dopaminergičnimi zdravili nanjo ne vpliva. Napredovanje tega simptoma 
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zato predstavlja vedno večjo oviro, ki jo lahko odpravimo zgolj s terapijami in uporabo različnih 

pripomočkov (Dewey, 2000).  

2.2.5 NEMOTORIČNI ZNAKI 

Čeprav je Parkinsonova bolezen prvotno motnja gibanja, se vedno bolj opozarja tudi na 

prisotnost nemotoričnih simptomov. Ker so le ti številni in močno vplivajo na bolnikovo 

vsakodnevno delovanje, igrajo ključno vlogo v bolnikovi kakovosti življenja in predstavljajo 

velik izziv vsem zdravstvenim delavcem, ki delajo z osebami s PB (Parkinson's UK, 2007; 

Sauerbier in Chaudhuri, 2015). Trošt (2013) opozarja, da mora biti zato pristop k obravnavi 

bolnikov s PB celovit in zahteva sodelovanje različnih strokovnih profilov.  

Trošt (2013) nemotorične simptome razdeli na: 

- nevropsihiatrične, kot so tesnoba, apatija, depresija, demenca, halucinacije …; 

- motnje spanja, ki vključujejo moteno REM fazo spanja, prekomerno dnevno utrujenost, 

nespečnost, žive sanje, motnje dihanja v spanju …; 

- motnje v delovanju avtonomnega živčevja, kamor spadajo urinalna in erektilna 

disfunkcija, prekomerno potenje, težave s krvnim tlakom …; 

- prebavne motnje, predvsem težave z zaprtostjo, slinjenjem, disfagija (motnje požiranja), 

izguba telesne mase …; 

- motnje senzorike, med katerimi so najbolj tipične težave z vohom, sem pa spada tudi 

bolečina različnih oblik, ki jo izkusi do 50 % bolnikov.  

Vedno več pozornosti se namenja premotoričnim znakom, ki lahko nastopijo že nekaj let pred 

tipičnimi motoričnimi težavami in tako napovedujejo pojav bolezni. Mednje uvrščamo motnje 

spanja v REM fazi, motnje voha, depresijo in težave z zaprtostjo (Trošt, 2013).  

2.2.6 MOTNJE KOMUNIKACIJE PRI PB 

Težave s komunikacijo so pri PB pogoste, saj izhajajo iz osnovne motorične okvare ter 

nemotoričnih znakov. Prizadeti so vsi vidiki komunikacije, tako verbalni kot neverbalni 

(EPDA, 2020). Tekom dneva se lahko težave v komunikaciji spreminjajo, saj nanje vpliva tudi 

delovanje zdravil. Pogosto bližnji prvi opazijo spremembe, še preden se jih bolnik sam zaveda. 

Težave v komunikaciji vplivajo na kvaliteto življenja in lahko zmanjšajo samozavest bolnika v 

socialnih interakcijah. Pomembno je, da kljub težavam vztraja v socializaciji, ki zvišuje dobro 

počutje in zmanjša tveganje za pojav depresije in osamljenosti (EPDA, 2020).  

2.2.6.1 Motnje govora 

Otežena zmožnost govora je za številne bolnike in njihove svojce eden najtežjih vidikov PB. 

Skoraj 9 od 10 bolnikov ima težave z glasom ali govorom (Ramig idr., 2007). Prevalenca 

govornih motenj pri bolnikih s PB je kar 89 %, vendar se mnogi teh težav ne zavedajo 

(Dashtipour idr., 2018). Sapir idr. (2008) povzamejo, da lahko v govoru oseb s PB opazimo 

nižjo glasnost, ki se sčasoma še znižuje (hipofonija), slabšo kvaliteto glasu (disfonija), manjše 
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variacije v višini (hipoprozodija), zmanjšanj obseg artikulacijskih gibov, pohitevanje in 

nefluenten govor. Ramig idr. (2007) temu dodajo še monotonost, zadihan in hripav glas. 

Značilnosti se lahko odražajo pri kateremkoli od govornih sistemov, najbolj pa so opazne pri 

fonaciji, artikulaciji in prozodiji (Duffy, 2013). Te težave, ki se skrivajo za izrazom 

hipokinetična dizartrija, dokazano negativno vplivajo na razumljivost, jezikoven in čustven 

vidik komunikacije ter posledično na kvaliteto življenja oseb s PB (Sapir idr., 2008).  

2.2.6.2 Hipokinetična dizartrija  

Dizartrija je motorična govorna motnja nevrološkega izvora, ki se odraža kot nepravilnosti v 

moči, hitrosti, obsegu, stabilnosti, napetosti in točnosti gibov potrebnih za dihanje, fonacijo, 

resonanco, artikulacijo in prozodijo. Obstaja več vrst dizartrij, ki imajo različne perceptualne 

značilnosti in nevrofiziologijo (Duffy, 2013).  Hipokinetična dizartrija je povezana z boleznimi 

bazalnih ganglijev in se najpogosteje pojavlja pri Parkinsonovi bolezni in ostalih 

parkinsonizmih (Duffy, 2000).  

Rigidnost, zmanjšan obseg in moč gibov ter počasni (včasih pospešeni) ponavljajoči gibi sodijo 

med značilnosti govora pri hipokinetični dizartriji (Duffy, 2000). Skodda (2010) povzame, da 

celosten vtis dizartrije pri PB določajo monotonost v višini in glasnosti, zmanjšano 

naglaševanje, variabilna hitrost govora, nenatančna artikulacija in zadihan ter hripav glas.  

Logeman s sodelavci (v Skodda, 2010) je ustvaril splošni profil hipokinetične dizartrije v 

skupini 200 bolnikov s PB, kjer jih je skoraj 90 % imelo glasovne težave (hripav, grob, tresoč 

in zadihan govor), približno polovica se je soočala z artikulacijskimi težavami, pri 20 % 

sodelujočih pa so se pojavljala odstopanja v govorni hitrosti, kot so ponavljanje zlogov, 

nepravilnosti v dolžini zlogov in podaljšani premori v govoru. Glede na to študijo so avtorji 

sklenili, da so pri hipokinetični dizartriji najbolj izrazite glasovne težave, sledijo pa jim 

odstopanja v artikulaciji in hitrosti govora (Skodda, 2010). Tudi Ho idr. (1998) so odkrili, da 

se pri PB najpogosteje pojavljajo glasovne motnje, ki so že v zgodnjih fazah bolezni lahko 

močno prisotne. Težave z artikulacijo in fluentnostjo se pojavijo kasneje, čeprav je v najbolj 

napredni fazi bolezni artikulacija najpogosteje in najhuje okvarjen sistem govora (Ho idr., 

1998). Hipokinetična dizartrija je edina vrsta dizartrije, kjer prihaja do pospešene hitrosti 

govora in vidne zmanjšanosti obsega artikulacijskih premikov čeljusti, obraza in jezika, ki 

vodijo v nenatančno artikulacijo (Duffy, 2000) 

2.2.6.2.1 RESPIRACIJA 

Rigidnost pri PB lahko zajame tudi dihalne mišice, kar vodi v težave respiratornega sistema, ki 

vplivajo ne samo na zdravje, ampak tudi na govor bolnika (Skodda, 2010). Fiziološke meritve 

so pri bolnikih s PB pokazale zmanjšano vitalno kapaciteto, manjše premike prsnega koša, 

zmanjšano moč in vzdržljivost respiratornih mišic kot tudi nepravilnosti v dihalnih vzorcih in 

hitrejše dihanje (Duffy, 2013). Meritve kažejo, da se velik delež bolnikov s PB sooča z zaporami 

zgornjih dihalnih poti. Ta tiha težava, skupaj z okvarjenim refleksom kašljanja, lahko privede 

do zapletov, kakršna je respiratorna pljučnica (Shill in Stacy, 2002). Respiratorna disfunkcija 

je najbolj pogost vzrok smrti pri bolnikih s PB (Torsney in Forsyth, 2017).  



8 

 

Raziskave kažejo, da se težave pojavijo v splošni kontroli dihanja, kar se odraža v dolgih 

latencah pred izdihi, prisiljenih in zakasnjenih vdihih ter težavah z obvladanjem ritma dihanja 

med govorom (Skodda, 2010). Respiratorne nepravilnosti prispevajo k nepravilnostim v 

govoru, ki se kažejo kot skrajšan fonacijski čas, manjši volumen zračnega toka, manjše število 

zlogov izgovorjenih v enem dihu ter pogostejši vdihi med govorom (Skodda, 2010). Zaradi 

oslabljenih mišic je izdih navadno šibak in kratek, posledično pa subglotisni tlak nižji in slabo 

reguliran, kar poslabša intenziteto glasu, bolniku pa hitreje zmanjka zraka in ne more dokončati 

povedanega (Scott, 1991; Skodda, 2010). Glede vpliva zdravljenja z levodopo so mnenja 

različna – pojavljajo se pozitivni in negativni vplivi na respiracijo (Torsney in Forsyth, 2017).  

2.2.6.2.2 FONACIJA 

Logeman s sodelavci (1978) je proučeval preko 200 bolnikov s PB in ugotovil, da se jih kar 

89 % tekom napredovanja bolezni sooča z glasovnimi motnjami. Najpogosteje se pojavlja 

hripavost, ki jo je izkusilo 45 % sodelujočih, 29 % bolnikov je imelo težave z raskavim glasom, 

15 % pa z zadihanostjo. Ho idr. (1998) so v svoji raziskavi težave z glasom ugotovili pri 74 % 

bolnikov s PB. Shill in Stacy (2002) navajata, da se s hipofonijo sooča približno 70 % bolnikov.  

Hanson idr. (1984) so s pomočjo laringoskopije odkrili številne nepravilnosti v glasovni 

produkciji oseb s PB. Najbolj izstopajoč je bil odklon glasilk med fonacijo, ki je povzročil 

špranjo med glasilkama, kot posledica pa je nastal zadihan glas slabše intenzitete. Poleg tega 

so pogosto opazili asimetrično dolžino in asimetrično addukcijo glasilk (Hanson idr., 1984). 

Tudi Savić (2017) navaja, da imajo nekateri bolniki težave z nadzorovanjem glasilk, kar se 

odraža kot nekontroliran zračni tok pri govoru. To vodi v disfonije, hipofonije ali afonije, ki 

lahko vplivajo na razumljivost govora. (Savić, 2017). Shill in Stacy (2002) za vzrok hipofonije 

navajata rigidnost in hitro utrujenost mišic grla, ki sodelujejo pri vokalizaciji. Fox s sodelavci 

(2002) je odkril naslednje tri vzroke glasovnih motenj pri PB: zmanjšan nevronski nadzor mišic, 

ki sodelujejo pri govoru; težave v senzoričnem zaznavanju govornega napora in posledično 

vokalne moči, kar se odraža v težavah z nadzorovanjem sile, ki je potrebna za primerno glasen 

govor.  

Fonacija pri osebah s PB je skrajšana zaradi krajšega izdiha in bolnik težko izgovarja daljše 

besede ali stavke brez prekinitve. Na začetku povedi je bolnikov govor jasen in glasen, potem 

se intenziteta glasu slabša, tempo govora pa viša (Savić, 2017). Višina govora se zviša kot 

posledica rigidnosti grlne muskulature, ki poveča napetost glasilk (Skodda, 2010). Večja 

nestabilnost višine govora, prisotnost neustreznih vrednosti jittra in šimra, ki dajeta informacije 

o periodičnosti osnovne frekvence in stabilnosti intenzitete glasu, kažejo na nepravilne vibracije 

glasilk. Te so lahko posledica zmanjšane nevromišične kontrole grlnih mehanizmov (Skodda, 

2010). V raziskavi so Dashtipour idr. (2018) odkrili, da so imele osebe s PB, v primerjavi z 

zdravimi govorci, od 2 do 4 dB nižje vrednosti zvočnega tlaka pri govoru, kar bistveno vpliva 

na intenziteto njihovega glasu. Duffy (2000) kot pogosta odstopanja v fonaciji izpostavi še 

stisnjeno dihanje, hripavost in včasih tresenje glasu, ki je najočitnejše med daljšo fonacijo 

samoglasnikov. Tudi Skodda (2010) navede, da se v kasnejših fazah bolezni pri nekaterih 

bolnikih pojavi tremor glasu, ki je enake frekvence kot tipičen parkinsonski tremor (4–6 Hz). 

Skodda (2010) povzame, da akustične in fiziološke študije fonacijskih značilnosti pri govorcih 
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s PB dokazujejo zmanjšano grlno učinkovitost, fleksibilnost in kontrolo. Ta odstopanja so 

pogosto povezana z mišično rigidnostjo, zmanjšanim obsegom in upočasnjenostjo gibov grlne 

muskulature.  

2.2.6.2.3 RESONANCA 

Nenormalna resonanca pri PB ni zelo pogosta. Lahko se pojavi nosna emisija, vendar običajno 

ni izrazita (Duffy, 2000). Zmerna hipernazalnost je bila zaznana pri 10 % do 25 % bolnikov 

(Duffy, 2013). Velofaringealna disfunkcija, ki je odgovorna za hipernazalnost, je odraz 

upočasnjenih in zmanjšanih gibov, ki so značilni za to bolezen (Skodda, 2010).  

2.2.6.2.4 PROZODIJA 

Monrad-Krohn (1947, v Scott in Caird, 1983) prozodijo opredeli kot aspekt govorjenega jezika, 

ki je sestavljen iz pravilne višine tona ter naglaševanja zlogov in besed. Jones (2009) zapiše, da 

se prozodija nanaša na suprasegmentalne značilnosti govora, kamor spadajo variacije v višini, 

glasnosti, hitrosti in ritmu govora. Odgovorna je za sporočanje subtilnih pomenov, neodvisno 

od besed in strukture stavka (Monrad-Krohn 1947, v Scott in Caird, 1983). Zaradi te semantične 

vloge pomembno vpliva na čustven aspekt govora (Monrad-Krohn 1947, v Scott in Caird, 

1983).  

Številne študije so pokazale okvarjeno govorno prozodijo pri PB, kjer sta zmanjšan obseg in 

variabilnost temeljne govorne frekvence (F0) njeni glavni značilnosti (Skodda, 2010). 

Dashtipour idr. (2018) zapišejo, da sta dve značilni odstopanji v govoru oseb s PB nehoteno 

pospeševanje govora ter nezmožnost izraziti poudarke in naglaševanje v stavkih. Tudi Duffy 

(2000) nižjo glasnost, znižan ton glasu ter zmanjšano intonančno variabilnost (monotonost) 

opredeli kot zelo pogoste pri hipokinetični dizartriji. Bolniki s PB imajo torej zmanjšano 

sposobnost spreminjanja višine tona in uporabe poudarkov pri govoru, zato težje izražajo 

semantične in čustvene komponente povedanega, njihov govor pa deluje monotono (Skodda, 

2010).  

Govor bolnikov ima tudi značilna odstopanja v hitrosti, tempu ter premorih v primerjavi z 

zdravimi govorci (Dashtipour idr., 2018). Hitrost govora je v populaciji oseb s PB zelo 

heterogena. Nekatere študije izpostavljajo upočasnjen govor v primerjavi z zdravimi, nekatere 

pospešenega, spet druge dajejo različne rezultate glede na tip govorne naloge (Skodda, 2010). 

Ker taka variabilnost verjetno ni zgolj posledica napredovanja bolezni, se pojavljajo ugibanja, 

da obstajajo različne podvrste motnje, še posebej ker je hipokinetična dizartrija edina vrsta 

dizartrije, pri kateri se v nekaterih primerih pojavlja pospešen govor (Skodda, 2010). Lahko se 

pojavijo tudi netekočnosti, kot so podaljševanje glasov ali hitro ponavljanje (Duffy, 2000). 

Daljši premori med frazami lahko odražajo težave z iniciacijo govornih gibov (Duffy, 2000). 

Nekatere študije nakazujejo, da na težave s tekočnostjo vplivata nivo dopamina ter zdravljenje 

z levodopo, spet druge poudarjajo, da so težave povezane z napredovanjem bolezni in 

neodvisne od zdravljenja (Duffy, 2013). Najpogosteje se pojavita ponavljanje in podaljševanje 

glasov, ki ju lahko označimo za jecljanje. Navadno jih zaznamo na začetku stavkov ali po 

premorih in so pogosto hitri, zabrisani in omejeni v obsegu gibov (Duffy, 2013). Kadar gre za 

pospešeno ponavljanje besed ali fraz, temu pravimo palilalija, ki je značilna za hipokinetično 
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dizartrijo (Duffy, 2000). Ho idr. (1998) so ugotavljali, da se težave s tekočnostjo govora lahko 

primerjajo s težavami pri hoji, saj se pri obeh pojavljajo obotavljanje, motorične blokade in 

pohitevanje.  

Nepravilnosti v prozodiji pri osebah s PB lahko sogovorniku dajejo vtis, da je bolnik dementen, 

depresiven, apatičen ali brezčuten. Obrazna ekspresija in geste so prav tako pomemben dejavnik 

čustvenega izražanja in njihovo pomanjkanje nedvomno povečajo tak vtis (Monrad-Krohn 

1947, v Scott in Caird, 1983). Zaradi prizadetosti na področju prozodije se govor bolnikov s 

Parkinsonovo boleznijo pogosto označi za disprozodičen (Ogrin, 2000).  

2.2.6.2.5 ARTIKULACIJA 

Številne študije so potrdile rigidnost, zmanjšan obseg in spremenjeno hitrost artikulacijskih 

gibov pri PB. Pokazale so zmanjšano moč in pritisk jezika, ko mora konstantno izvajati neki 

napor, kar nekateri razlagajo s hitrejšo utrujenostjo artikulacijskih mišic (Skodda, 2010). 

Opažena je bila tudi šibkost ustnic in mehkega neba (Skodda, 2010). Trpkov (2013) med težave 

z artikulacijo pri PB uvrsti slabšo gibljivost ustnic in jezika, zabrisano in nenatančno 

artikulacijo, zmanjšano priporo in zaporo ter zmanjšan intraoralni pritisk. Vzrok je globalno 

gledano v zmanjšanem obsegu in hitrosti gibov artikulatorjev (jezik, ustnice, čeljust), kar je 

posledica njihove rigidnosti, šibkosti in hitre utrujenosti (Skodda, 2010). Produkcija 

samoglasnikov je lahko prizadeta zaradi slabe kontrole in mobilnosti, kar vodi v omejene gibe 

artikulatorjev in posledično neustrezno tvorbo samoglasnikov s spremenjenimi formanti, pri 

čemer se znižajo tipično visokofrekvenčni formanti in zvišajo običajno nizkofrekvenčni 

formanti (Skodda, 2010). Bolniki s PB imajo pogosto težave z zaporniki, ki so lahko izgovorjeni 

ali zaznani kot priporniki zaradi manjšega pritiska in slabše zapore (Logemann in Fisher, 1981, 

v Pinto idr., 2017). To imenujemo fenomen spirantizacije (Skodda, 2010).  

Ena od metod za oceno artikulacije pri PB so naloge diadohokineze. Te vključujejo hitro 

produkcijo zlogov, ki so sestavljeni iz samoglasnika in soglasnika z bilabialnim, alveolarnim in 

velarnim mestom artikulacije. Najbolj tipična naloga diadohokineze zahteva kar najhitrejše 

ponovitve zlogov /pa/, /ta/ in /ka/ ter njihovega zaporedja /pataka/. S takimi nalogami preverjajo 

govornikovo zmožnost hitrega menjavanja artikulacijskih gibov, ki je pri dizartriji pogosto 

oškodovana (Skodda, 2010). V raziskavi so Skodda idr. (2011) prišli do zaključkov, da okvara 

artikulacije ni odvisna od globalne motorične ocene in stopnje bolezni. 

2.2.6.2.6 NEGOVORNI ORALNI MEHANIZMI  

Pregled negovornih oralnih mehanizmov je lahko v podporo pri postavljanju diagnoze govornih 

težav. Obraz postane brezizrazen tako v mirovanju kot v socialni interakciji. Gibi oči, obraza, 

rok in trupa, ki navadno sodelujejo pri govoru in poudarjajo verbalno sporočilo, so oslabljeni. 

Gibi prsnega in trebušnega predela pri tihem dihanju so zmanjšani in dihanje je plitvo, tudi ko 

bolnik poskuša dihati globoko (Duffy, 2013). Tremor čeljusti, ustnic in jezika se pojavlja v 

mirovanju. Ustnice izgledajo toge in stisnjene v mirovanju in pri premikih. Iniciacija in izvedba 

negovornih premikov oralnih struktur sta lahko upočasnjeni in izvedeni v manjšem obsegu 

(Duffy, 2013).  
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2.2.6.3 Jezikovne težave 

Jezik je okvarjen kot posledica kognitivnih motenj, še posebej demence, ki lahko nastopi z 

napredovanjem bolezni (Emre in Hanagasi, 2015). Ti deficiti so lahko zelo subtilni in jih v 

pogovoru ni lahko zaznati (Murray idr., 2000). Pojavijo se težave s pozornostjo, spominom, 

izvršilnimi funkcijami, vizualno-prostorskimi funkcijami, ki vse vplivajo na jezikovno 

izražanje in komunikacijo (Emre in Hanagasi, 2015). Lahko so okvarjene pragmatične veščine, 

kot je primernost pogovora, komunikacijske izmenjave in včasih težave z iskanjem besed 

(Murray idr., 2000). Okvarjena verbalna fluentnost je glavna značilnost jezikovnih deficitov pri 

PB (Marsh, 2013). V naprednejših fazah bolezni je pogosta anomija (težave s poimenovanjem 

in iskanjem besed), ki lahko napreduje v transkortikalni tip afazije (Emre in Hanagasi, 2015). 

Ostale težave vključujejo moteno razumevanje zapletenejših stavkov in slabšo sporočilnost 

povedanega (Emre in Hanagasi, 2015).  

2.2.6.4 Težave senzorike in percepcije 

Čeprav se vzrok za težave z govorom navadno išče v motoričnih težavah, so številne raziskave 

izpostavile težave s senzoriko, kot so senzomotorični deficiti oralnih struktur, moteno avditorno 

in perceptualno procesiranje glasu in govora, ki so lahko pomembni etiološki dejavniki za 

motnje govora pri PB (Skodda, 2010). Duffy (2013) navaja, da je najočitnejša senzorična težava 

pomanjkanje lastnega zavedanja o tihem govoru. Znižan subglostisni tlak in posledično nižja 

intenziteta glasu je povezana s slabim samozaznavanjem in samonadzorom govora pri bolnikih 

(Dashtipour idr., 2018). Bolniki svojega govora ne zaznavajo kot tihega, in če jih prosimo, naj 

govorijo glasneje, imajo občutek da morajo kričati, čeprav sogovornik to glasnost zazna kot 

normalno (Fox idr., 2002). Ko jim predvajamo posnetek njihovega govora, pa opazijo 

odstopanja v glasnosti (Fox idr., 2002). Iz tega lahko sklepamo, da receptivno poslušanje ni 

okvarjeno, ampak so težave v samozaznavanju in samonadzoru, torej povratni informaciji 

lastnega govora (Fox idr., 2002). 

2.2.6.5 Neverbalna komunikacija 

Komunikacija je lahko prizadeta na vseh nivojih, ne le govornem. Nepremičnost obraza 

pomembno vpliva na komunikacijo – čeprav bolnik lahko premika obrazne mišice, so ti premiki 

upočasnjeni in redkejši. To se odraža v brezizraznem obrazu, ki spominja na masko, kar 

sogovorniku daje občutek ravnodušnosti (Parkinons' UK, 2007). V nekaterih primerih je lahko 

otežen očesni stik, saj je mežikanje pri bolnikih redkejše, včasih pa oči celo predolgo ostanejo 

zaprte (Parkinson's UK, 2007). Telesna govorica ni več spontana in geste, kot npr. kimanje, so 

vedno redkejše. Pojavljajo se nenormalni nehoteni gibi (diskinezija), ki še dodatno otežujejo 

govor in komunikacijo (EPDA, 2020). Pisava postane majhna in stisnjena, kar se strokovno 

imenuje mikrografija (Hayes, 2019). Povzroča jo postopno manjšanje obsega gibov 

(hipokinezija) in pomanjkanje nadzora fine motorike. Spremembe so opazne tudi v slogu pisave 

in krajšanju obsega napisanega besedila (EPDA, 2009).  
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2.2.7 POŽIRANJE 

Približno 90 % posameznikov s PB se tekom bolezni sooča z motnjami požiranja (Sapir idr., 

2008). Te lahko pripeljejo do podhranjenosti ali respiratorne pljučnice, ki predstavljata resno 

grožnjo zdravju in življenju bolnika. Poleg tega pomembno vplivajo na njihovo kvaliteto 

življenja (Sapir idr., 2008). Motene so lahko vse faze požiranja, največ težav pa imajo v oralni 

in farinegealni fazi. Hrano in pijačo težko uživajo, zato jim hranjenje vzame veliko časa. Med 

hranjenjem se jim hrana nabira v ustih (Ogrin, 2000). Refleksno požiranje ni dovolj pogosto, 

zato lahko pride do prekomernega nabiranja sline in posledično iztekanja le te iz ust, kar otežuje 

tako hranjenje in komunikacijo kot tudi kvaliteto življenja bolnikov (Duffy, 2000).  

2.2.8 ZDRAVLJENJE IN VPLIV NA GOVOR 

Parkinsonova bolezen ni ozdravljiva, zato je zdravljenje usmerjeno na blaženje simptomov in 

znakov (Trošt, 2008). Najbolj razširjen način zdravljenja je dvigovanje prenizkega nivoja 

dopamina v možganih, pri čemer je najučinkovitejše zdravilo levodopa, uporabljajo pa se še 

dopaminski antagonisti in različni inhibitorji. Bolnik zdravila potrebuje v vedno večjih 

količinah, ta pa z leti začnejo povzročati stranske učinke (Trošt, 2008). 

Raziskave dajejo različne rezultate glede vpliva zdravljenja z levodopo na govor. Pri nekaterih 

bolnikih, ki so se zdravili z levodopo, so opazili glasnejši govor in izboljšanje razumljivosti, 

medtem ko pri drugih ni bilo nikakršnih sprememb (Dashtipour idr., 2018). Schulz in Grant 

(2000) sta povzela, da farmakološke metode zdravljenja ne izboljšajo bistveno govora in glasu 

pri osebah s PB. Tudi raziskava v Sloveniji in na Nizozemskem je pokazala, da levodopa ne 

vpliva pomembno na govor bolnikov s PB (Jacobi idr., 2019).  

Poleg farmakološkega zdravljenja se v medicini poslužujejo še nevrokirurških posegov, kot so 

talamotomija, palidotomija in globoka možganska stimulacija, pri kateri bolniku vstavijo 

elektrodi, ki inhibirata prekomerno aktivnost nekaterih globokih možganskih jeder (Trošt, 

2008). Raziskave, kako ti posegi vplivajo na govor, ne dajejo enoznačnih rezultatov. Nekateri 

vidiki se lahko izboljšajo, drugi poslabšajo, odvisno je tudi od posameznika (Dashtipour idr., 

2018). Potrebno je izpostaviti negativne vplive možganske stimulacije, saj kljub pozitivnim 

učinkom na vsakodnevna opravila, opažajo negativne posledice pri govoru (Dashtipour idr., 

2018).  

2.2.8.1 Logopedska terapija 

Za obravnavo oseb s PB skrbi strokoven tim, katerega član je tudi logoped, ki se ukvarja z 

motnjami požiranja in komunikacije. Področja, ki jih logoped zdravi pri bolnikih, so slabša 

mimika, disfonija, dizartrija, motnje branja in pisanja ter motnje požiranja (Ogrin, 2000). 

Logopedska obravnava je smiselna v katerikoli fazi bolezni, njen cilj pa je vzdrževanje in 

spodbujanje bolnikovega sporazumevanja in zmožnosti požiranja (Trpkov, 2013). Bolniku želi 

zagotoviti čim bolj kakovostno in samostojno življenje, kolikor je kljub prisotni bolezni to 

mogoče (Ogrin, 2000). Schulz in Grant (2000) ugotavljata, da je logopedska terapija v 
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kombinaciji z optimalnim farmakološkim zdravljenjem najučinkovitejša terapevtska metoda za 

izboljšanje glasu, govora in komunikacije pri PB.  

Najprej logoped opravi natančno diagnostiko, ki je podlaga za uspešno terapijo (Ogrin, 2000). 

V tujini logopedi za oceno dizartrije najpogosteje uporabljajo testa Frenchay assessment in 

Dysarthria Profile, ki pa nista standardizirana za slovensko govorno področje. Na Nevrološki 

kliniki in Inštitutu RS za rehabilitacijo uporabljajo tudi Pregled govorno jezikovnih 

sposobnosti, ki so ga razvili sami, vendar ni validiran (Trpkov, 2013). Za ugotavljanje 

motenosti požiranja si logoped pomaga s podatki nevroloških in otorinolaringoloških 

pregledov, z informacijami, ki jih posreduje bolnik sam ter z opazovanjem bolnika pri hranjenju 

(Ogrin, 2000).  

Govorno jezikovna terapija je individualno prilagojena potrebam bolnika in med drugim 

vključuje vaje za dihanje, tempo in artikulacijo (Dahtipour idr., 2018). Zaradi narave bolezni 

mora biti skrbno načrtovana, v načrtovanje pa je aktivno vključen tudi bolnik (Ogrin, 2000). 

Zastavljeni cilji morajo biti dosegljivi, realni in kratkoročni. Potek obravnav je odvisen od 

utrudljivosti bolnika, njegove samostojnosti ter vrste in stopnje težav. Slednje vplivajo tudi na 

izbiro metod in tehnik dela (Ogrin, 2000). Schulz in Grant (2000) pravita, da je v logopedski 

terapiji največkrat poudarek predvsem na izboljšanju bolnikove glasnosti. Pri načrtovanju 

govorne terapije je potrebo vzeti v obzir težave s senzornim procesiranjem in bolnika pogosto 

opomniti, naj govori glasneje (Fox idr., 2002) 

Zelo pomembno mesto v logopedski terapiji oseb s PB je sodelovanje z bolnikovimi bližnjimi. 

Ker številne težave vplivajo na sposobnost in samostojnost bolnikov, se posledično tudi 

življenje njihovih svojcev spremeni. Zato je pomembno, da jih ustrezno vključimo in seznanimo 

s tehnikami in metodami vzpodbujanja prizadetih sposobnosti bolnika ter jih tako 

opolnomočimo za življenje z bolnikom s PB (Ogrin, 2000).  

Lee Silvermanova glasovna terapija 

Pomemben napredek v glasovni terapiji Parkinsonove bolezni je prinesla Lee Silverman 

glasovna terapija (LSVT), ki se osredotoča na zvišanje amplitude, uravnavanje glasnosti govora 

in vzdrževanje napredka doseženega s terapijo (Dahtipour idr., 2018). LSVT je klinično 

dokazano učinkovita metoda za izboljšanje govora in povezanih funkcij, kot sta požiranje in 

obrazna mimika. Izboljšanja so bila opazna pri glasnosti, kvaliteti govora, prozodiji in 

artikulaciji (Sapir idr., 2008) ter pri izboljšanju zavedanja lastnega glasu (Dahtipour idr., 2018). 

Terapija je sestavljena iz 16 srečanj, 4-krat tedensko po eno uro, celotna terapija pa traja 

približno 1 mesec. Vaje vključujejo govorne in negovorne naloge, ki jih morajo bolniki 

opravljati vsakodnevno (Dahtipour idr., 2018). Parkinson's UK (2007) za glavne koncepte 

LSVT izpostavi: 

- pozornost usmerjeno na glas, še posebej glasnost, 

- produkcijo z veliko napora in številnimi ponovitvami, 

- intenziven potek terapije, 

- povečanje senzornega zavedanja povišanega glasovnega napora in jakosti, 



14 

 

- kvantifikacijo vedenja. 

Ker združuje načela učenja veščin in motoričnega učenja – preprosto, intezivno, veliko 

ponovitev, osredotočenost na senzorno zavedanje – je program zelo primeren za bolnike s PB 

(Parkinson's UK, 2007). Učinkovit je bil tudi pri ljudeh s kognitivnimi motnjami (demenca) in 

z depresijo. Program naj bi pomagal izboljšati tudi druge primanjkljaje, kot je npr. obrazna 

mimika (Spielman idr., 2003, v Parkinson's UK, 2007), odkrili pa so tudi pozitivne učinke na 

artikulacijo (Sapir idr., 2007). Trenutno je LSVT najbolj priznana in razširjena metoda 

zdravljenja govora in glasu pri PB. Nekateri jo izvajajo tudi v skupinskih terapijah (Parkinson's 

UK, 2007).  

Podporna tehnologija 

V logopedski praksi se uporabljajo tudi tehnične naprave za pomoč pri hipokinetični dizartriji. 

To so ojačevalniki glasu, naprave za zapoznelo avditivno povratno informacijo (DAF), 

prenosne naprave za povratno informacijo o glasnosti in naprave, ki maskirajo govor (Schulz 

in Grant, 2000). Ojačevalniki glasu pomagajo povečati jakost glasu in pomagajo pri zavedanju 

lastne glasnosti. DAF pomaga izboljšati splošno razumljivost bolnikovega govora, saj ima 

možnost zapoznelega poslušanja lastnega govora. Naprave za povratno informacijo o glasnosti 

bolniku nudijo objektiven pogled v lastno intenziteto govora, ki je navadno možna le med 

obravnavo in ima pozitivne učinke pri zdravljenju PB. Naprave, ki maskirajo govor delujejo po 

principu Lombardovega efekta, kjer govorec zviša glasnost lastnega govora, zaradi prisotnosti 

maskiranega zvoka (Schulz in Grant, 2000).  

Če težave napredujejo do te mere, da bolnikov govor ni več funkcionalen način komunikacije, 

se pojavi možnost uporabe sredstev nadomestne in dopolnilne komunikacije (Parkinson's UK, 

2007).  
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2.3 GOVOR IN GOVORNE STRUKTURE 

Govor smo razvili ljudje in ga uporabljamo za medsebojno sporazumevanje (Dashtipour idr., 

2018). Je najpogostejši način uporabe jezika. Z govorom sogovorniku predajamo informacije v 

besedni obliki, poleg tega pa se v njem izražajo tudi čustvena in odnosna stanja (Ladefoged, 

2002). Govor poslušalcu ponudi veliko informacij: nekatere so povezane z regionalnim in 

socialnim ozadjem govorca, za namen kliničnega ocenjevanja pa nudijo pomemben vpogled v 

bolnikovo fizično, fiziološko in tudi kognitivno delovanje (Rahilly in Lowry, 2021).  

Produkcija govora je odvisna od koordinacije različnih motoričnih sistemov: respiracije, 

fonacije, artikulacije, resonance in prozodije (Dashtipour idr., 2018). Ti sistemi, morajo za 

zdrav govor delovati nemoteno in usklajeno (Hočevar Boltežar, 2010). Ladefoged (2014) kot 

glavne strukture, ki so pomembne pri produkciji govora izpostavi respiratorni sistem skupaj z 

govorili. Govorila so organi, ki sodelujejo pri govoru. Primarna naloga teh organov ni govor, 

ampak to opravljajo kot drugotno funkcijo (Toporišič, 2000). Hočevar Boltežar (2010) v dele 

vokalnega trakta šteje dihala s prsnim košem, mišice, ki sodelujejo pri dihanju, grlo z 

glasilkama, žrelno votlino, ustno votlino z artikulatorji ter nosno in obnosne votline. Kot glavni 

kontrolni mehanizem izpostavi še uho s slušnimi centri v možganih (Hočevar Boltežar, 2010). 

Slika 1 predstavlja pregled vokalnega trakta z označenimi glavnimi strukturami. 

Slika 1:  

Prikaz vokalnega trakta z glavnimi strukturami 

 

Hočevar Boltežar, I. (2010). Fiziologija in patologija glasu ter izbrana poglavja iz patologije 

govora. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
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2.3.1 GLAVNE GOVORNE STRUKTURE IN GOVORILA 

Grlo in glasilki 

Zračni tok iz pljuč potuje preko sapnika do grla. Grlo je sestavljeno iz več hrustancev, mišic in 

kit (Toporišič, 2000). Med glavne hrustance grla spadajo krikoidni, ki ima obliko prstana in 

tiroidni, ki ga lahko začutimo kot izboklino na sprednjem delu vratu (Hočevar Boltežar, 2010; 

Rahilly in Lowry, 2021). Pri nekaterih govorcih je viden in ga imenujemo adamovo jabolko 

(Hočevar Boltežar, 2010). V zadnjem delu grla, nad krikoidnim hrustancem, sta dva aritenoidna 

hrustanca, ki se pripenjata vsak na svojo glasilko (Hočevar Boltežar, 2010; Rahilly in Lowry, 

2021). Glasilki sta dve sluznični gubi, ki sta v vodoravnem položaju v grlu. Spredaj sta pripeti 

na notranji del tiroidnega hrustanca, zadaj pa vsaka na svoj vokalni izrastek aritenoidnega 

hrustanca (Hočevar Boltežar, 2010; Toporišič, 2000). Mišice grla premikajo hrustance in tako 

spreminjajo položaj in napetost glasilk ter oblikujejo trikoten prostor med glasilkama, 

imenovan glotis (Hočevar Boltežar, 2010; Rahilly in Lowry, 2021). Če sta glasilki odmaknjeni, 

kot sta navadno pri izdihu, ima zrak iz pljuč relativno prost prehod do žrela in ust (Hočevar 

Boltežar, 2010). Med govorom glasilki spreminjata svoj položaj in se odmikata ter primikata, s 

tem pa ustvarjata specifično kvaliteto glasu ter (ne)zvenečnost posameznih govorjenih glasov 

(Ladefoged, 2014). 

Ustna votlina in jezik 

Ustno votlino spredaj in ob straneh omejujejo zobje, pritrjeni na spodnjo in zgornjo čeljust 

(Raphael idr., 2011). Zgoraj je omejena s trdim in mehkim nebom, ki jo ločujeta od nosne 

votline, spodaj z mišicami ustnega dna in zadaj z goltno ožino, ki vodi naprej v žrelo (Hočevar 

Boltežar, 2010). V ustni votlini se nahaja jezik, ki je mišičast organ, pomemben za govor in 

hranjenje. Ločimo tri dele jezika, ki so koren, kjer se jezik prirašča, telo in konica jezika. Mišice 

jezika lahko razdelimo na zunanje in notranje (Hočevar Boltežar, 2010).  

Zunanje mišice jezika spreminjajo lego jezika v ustni votlini in se na eni strani naraščajo na 

jezik, na drugi pa na druge strukture (Hočevar Boltežar, 2010). Mednje spadajo: 

- mišica styloglossus, ki vleče jezik nazaj in gor, zato je pomembna pri produkciji 

samoglasnika /u/; 

- mišica hyoglossus, ki pomika jezik nazaj in dol ter je pomembna za produkcijo nizkih 

samoglasnikov, kot je /a/; 

- mišica genioglossus, ki je odgovorna za premike jezika naprej in navzgor, ki so 

pomembni pri izgovoru samoglasnika /i/ (Raphael idr., 2011). 

Notranje mišice jezika, ki se v celoti nahajajo v telesu jezika in vplivajo na obliko jezika, so: 

- mišica longitudinalis superior, ki poteka vzdolž jezika in ga skrajša ter poteguje konico 

jezika navzgor; 

- mišica longitudinalis inferior, prav tako teče vzdolž jezika in ga skrajša, konico pa 

poteguje navzdol; 

- vertikalne mišice, ki potekajo od zgornje proti spodnji ploskvi jezika in ga ploščijo; 
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- transverzalne mišice, ki potekajo v horizontalni smeri in jezik ožijo ter podaljšujejo 

(Hočevar Boltežar, 2010; Raphael idr., 2011). 

Mehko nebo in mišice obraza 

Pri govoru sodelujejo tudi druge mišice, kot so mišice mehkega neba, ki ga potegujejo navzgor 

in nazaj, da se dotakne stene žrela. Tako ustvarijo velofaringealno zaporo, ki pregradi nosno in 

ustno votlino. Pri samoglasnikih je ta zapora zaprta, v poštev pa pride pri nosnih glasovih 

(Raphael idr., 2011). Velika mišica v ustnicah orbicularis oris zaokrožuje in stiska ustnici, kar 

je pomembno pri okroglih samoglasnikih, kot sta /o/ in /u/. Druge mišice obraza prav tako 

sodelujejo pri premikih ustnic navzgor, navzdol in vstran in jih uporabljamo pri izgovoru glasov 

(Raphael idr., 2011).  

2.4 FONETIKA  

Govorna znanost proučuje vse dejavnike vključene v produkcijo, prenos, zaznavanje in 

razumevanje govora, upoštevajoč vse aspekte anatomije, fiziologije, nevrologije, akustike in 

fonetike (Nasser in Abolfazl, 2006). Fonetika ali glasoslovje je veda o tvorjenju in značilnosti 

glasov jezika (Fonétika, 2014). Proučuje kako so glasovi proizvedeni v vokalnem traktu 

(artikulacijska fonetika), akustične značilnosti glasov (akustična fonetika) ter kako glasove 

kombinirati v zloge, besede in povedi (lingvistična fonetika) (Ladefoged, 2014).  

2.4.1 ARTIKULACIJSKA FONETIKA 

Rahilly in Lowry (2021) trdita, da je artikulacijska fonetika temeljni analitični, opisovalni in 

terapevtski okvir, znotraj katerega delajo vsi kliniki, ki proučujejo govor, da dobijo jasno sliko 

o bolnikovih zmožnostih govorne produkcije. Brez temeljnih razumevanj artikulacijske 

fonetike je nemogoče dobro izvesti govorno analizo (Rahilly in Lowry, 2021). Artikulacija nam 

pove, kako govorni organi (govorila) delujejo, da ustvarijo glasove v govoru. Artikulacijska 

fonetika poskuša opisati glasove jezika glede na njihovo artikulacijo, torej premike in pozicije 

govoril (Keating, 2001). Opis artikulacije nam daje podatke o zvoku, od govorčevih začetkov 

proizvajanja glasu do končnega rezultata, ki pride iz njegovih ust in ga poslušalec nato dekodira. 

Ta končni produkt je posledica vseh predhodnih dejavnikov in kadar so prisotna odstopanja v 

govoru, navadno lahko ugotovimo, kateri govorni organi so odgovorni in kako njihovo 

delovanje prispeva h končnemu rezultatu (Rahilly in Lowry, 2021).  

Tipičen artikulacijsko fonetični opis zahteva, da ugotovimo, kaj različna govorila počnejo med 

produkcijo kateregakoli zvoka (Rahilly in Lowry, 2021). Nekateri premiki so vidni (npr. 

premiki ustnic, jezika …), drugi pa se zgodijo globlje v ustni votlini in se je za njihov opis 

potrebno zanesti na občutke govorca. Nekatere aktivnosti se zgodijo tako, da jih ne moremo 

videti niti čutiti, zato se pri njihovem opisovanju in proučevanju uporabljajo različne 

instrumentalne metode (Rahilly in Lowry, 2021). 

Najbolj razširjen sistem artikulacijskih opisov in traskripcije glasov v govoru je razpredelnica 

Mednarodne fonetične abecede (IPA), ki želi zagotoviti fonetični simbol za vsak glas v vseh 
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jezikih. V IPI je govor opredeljen kot zaporedje posameznih govornih segmentov 

(samoglasnikov in soglasnikov), vsak glas pa je definiran kot kombinacija fonetsko-

artikulacijskih značilnosti (Keating, 2001).  

Prvo načelo artikulacijske fonetike je, da prepozna 4 glavne stopnje v produkciji kateregakoli 

govornega glasu: iniciacija, fonacija, artikulacija in nazadnje koordinacija, ki je nujna da 

govorila pravilno delujejo med seboj (Rahilly in Lowry, 2021). V praksi se fonetika osredotoča 

predvsem na prve tri, z zavedanjem da je koordinacija pomembna za tekoč govor. Vsaka od teh 

treh stopenj se dogaja v specifičnem delu vokalnega trakta: iniciacija v delu pod grlom, fonacija 

v grlu in artikulacija nad grlom. V vsakem delu so tvorjeni glasovi, ki so med sabo različni 

glede na premike artikulatorjev in lokacijo artikulacije (Rahilly in Lowry, 2021).  

2.4.1.1 Iniciacija 

Vsak zvok, govorni ali negovorni, se mora nekje začeti, čeprav se govorec redko osredotoča na 

začetno točko glasu. Glavna komponenta zvoka so premikajoči delci zraka, ki jih preoblikujejo 

različni kanali, skozi katere potujejo (Rahilly in Lowry, 2021). Iniciacija govora zahteva od 

govorca, da delce zraka nekje v telesu spravi v gibanje, navadno tako, da jih potisne gor in ven. 

Ti premikajoči delci zraka so znani kot zračni tok (Rahilly in Lowry, 2021). Najbolj znan 

mehanizem, ki sproži zračni tok, je dihalni sistem, ki iztisne zrak iz pljuč navzgor po vokalnem 

traktu. Obstajajo tudi glasovi, ki za iniciacijo ne potrebujejo pljučne aktivnosti, ampak 

uporabljajo mehanizme mehkega neba ali glotisa (Rahilly in Lowry, 2021). 

Hočevar Boltežar (2010) to fazo imenuje predfonatorna in jo razdeli na inspiratorno ter 

ekspiratorno. V inspiratorni globoko vdihnemo, grlo se pomakne navzdol, glasilki pa se 

razmakneta. V ekspiratorni fazi se glasilki primakneta in začne se dobro kontroliran in močan 

izdih, ki potisne zrak iz pljuč do glasilk. Tak izdih je ključen za začetek fonacije in kvaliteten 

glas (Hočevar Boltežar, 2010). 

2.4.1.2 Fonacija 

Nastanek glasu v grlu se imenuje fonacija (Hočevar Boltežar, 2010). Ta se nanaša na aktivnost 

glasilk v grlu. Spreminjanje položaja glasilk je zelo pomembno pri proizvajanju različnih glasov 

(Rahilly in Lowry, 2021). Za dobro fonacijo je potreben močan in kontroliran izdih, s čimer 

zračni tok pride do glasilk, ki sta primaknjeni (Hočevar Boltežar, 2010). Zrak pod njima se 

nabira in subglotisni tlak (tlak pod glasilkama) narašča, dokler ne doseže pražnega tlaka in 

premaga odpor glasilk, ki posledično zanihata navzgor. Med njima nastane špranja, skozi katero 

hitro potuje zračni tok, kar povzroči Bernoullijev efekt. To pomeni, da pod glasilkama nastane 

podtlak, ki glasilki potegne nazaj v prvotni položaj (Hočevar Boltežar, 2010). Najprej se 

primakne sluznica na spodnjem robu glasilk in šele nato celotna površina glasilk, čemur 

pravimo sluznični val (Hočevar Boltežar, 2010). Ko imamo glasilki spet v primaknjenem 

položaju, se cikel nihanja ponovi (Hočevar Boltežar, 2010).  

Glasove lahko razdelimo na zveneče in nezveneče, ta delitev pa se opira na dejavnost glasilk 

med izgovarjanjem določenega glasu (Rahilly in Lowry, 2021). Glasovi, ki jih izgovarjamo 
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tako, da sta glasilki primaknjeni in nihata, so zveneči, nasprotno od nezvenečih, kjer sta glasilki 

v odmaknjenem položaju in ne nihata (Ladefoged, 2014; Rahilly in Lowry, 2021). To lahko 

tudi začutimo, če ob produkciji določenega glasu na grlo položimo roko in občutimo vibracije, 

potem je glas zveneč, saj smo začutili nihanje glasilk. Nasprotno, če vibracij ne čutimo, glasilki 

mirujeta in je glas nezveneč (Rahilly in Lowry, 2021).  

Glede na moč subglotisnega tlaka in upornost glasilk ločimo več vrst fonacije. Pri stisnjeni 

fonaciji je subglotisni tlak visok, glasilki pa sta močno napeti in stisnjeni skupaj, zato je zračni 

tok majhen, glasnost pa nizka. Pri zadihani fonaciji stik med glasilkama ni popoln in zračni tok 

uhaja med njima. Pri tekoči fonaciji je subglotisni tlak nizek, prav tako pa tudi sila primikanja 

glasilk (Hočevar Boltežar, 2010). Za kvaliteten glas mora biti nihanje glasilk usklajeno, stik 

med njima pa popoln. Če se pojavijo odstopanja v višini, glasnosti, kakovosti glasu, ritmu ali 

prozodičnih elementih, govorimo o glasovnih motnjah ali disfoniji. Pojem je potrebno ločiti od 

izraza hripavost, ki se nanaša zgolj na odstopanja v kvaliteti glasu (Hočevar Boltežar, 2010).  

2.4.1.3 Artikulacija 

Zelo pomembna aktivnost pri govorni produkciji je artikulacija. Izraz se nanaša na 

preoblikovanje zračnega toka v razpoznavne glasove, kar se zgodi v zgornjem delu vokalnega 

trakta (Rahilly in Lowry, 2021). Artikulacija ali izgovorjava je oblikovanje glasov z govorili 

(Artikulácija, 2014). Gre za konfiguracijo vokalnega trakta (grla, žrela, ustne in nosne votline), 

kot posledica premikanja mobilnih govoril, glede na druge dele vokalnega trakta, ki so togi. 

Posledično se spremenita pot zračnega toka ter resonanca nastalih votlin in nastanejo različni 

glasovi (Britannica, 2017).  

Mesto in način artikulacije 

Mesto in način artikulacije sta izraza, s katerima opisujemo artikulacijo soglasnikov 

(Ladefoged, 2002). Izraz mesto artikulacije se uporablja za opis tistega mesta v vokalnem 

traktu, kjer zaradi spremembe v obliki in/ali položaju artikulatorjev pride do največje ovire 

(Ladefoged, 2014). Glavni artikulatorji so jezik, ustnici, zobje, trdo in mehko nebo, čeljust, 

alveolarni greben, uvula, stena žrela in glotis (prostor med glasilkama) (Britannica, 2017). 

Artikulatorji so lahko opisani kot aktivni ali pasivni: aktivni so tisti, ki se premikajo, medtem 

ko je pri pasivnih gibanje minimalno (Rahilly in Lowry, 2021). Način artikulacije nam pove, 

na kakšen način je zračni tok spremenjen pri produkciji glasov: ali je popolnoma prekinjen, 

spremenjen do določene stopnje ali pa relativno prosto prehaja skozi vokalni trakt (Rahilly in 

Lowry, 2021).  

Položaj jezika in ustnic 

Za opis artikulacije samoglasnikov se uporabljata položaj jezika v ustni votlini in oblika ustnic 

(Britannica, 2017). Položaj jezika se opisuje glede na horizontalne in vertikalne premike. Lahko 

se nahaja v sprednjem, srednjem ali zadnjem delu ustne votline, hkrati pa je postavljen visoko 

(blizu neba), v vertikalni sredini ali nizko, na dnu ustne votline (Ladefoged, 2002; Rahilly in 

Lowry, 2021). Ustnice pa se spreminjajo od nevtralnega položaja do zaokroženosti (Ladefoged, 

https://www.fran.si/133/sskj2-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika-2/4459290/artikulacija?FilteredDictionaryIds=133&View=2&Query=artikulacija
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2002). Tivadar (2008b) navaja, da so za slovenski jezik vsaj pri artikulaciji samoglasnikov /u/ 

in /o/ ustnice odločilnega pomena. Pri opisu artikulacije je pomembno upoštevati tudi razlike v 

izgovorjavi knjižnega in pogovornega jezika, saj pri slednjem manj jasno artikuliramo (Tivadar, 

2008b).  

2.4.2 AKUSTIČNA FONETIKA 

Akustika je veja fizike, ki se ukvarja z zvokom. Akustična fonetika torej proučuje fizikalne 

lastnosti zvoka in fizikalno strukturo glasov v govoru (Nasser in Abolfazl, 2006). Zvok je 

definiran kot valovanje molekul zraka. Tri komponente so potrebne za produkcijo zvoka: vir 

energije, telo zmožno vibracije in prenosni medij (Lass in Donai, 2021). Zvoke bi lahko 

razdelili na čiste in kompleksne zvočne valove. V slednje spada govor. Dalje se delijo v 

harmonične in neharmonične (Meluzzi, 2021). Harmonična valovanja so lahko periodična, 

medtem ko so neharmonična valovanja neperiodična in jih običajno označimo kot šume 

(Meluzzi, 2021). Pri akustični analizi govora se pojavljajo še tišine, kjer gre za odsotnost 

vibracije glasilk in posledično odsotnost informacije na spektrogramu. Primer vsake od skupin: 

samoglasniki so zvočna valovanja s harmoničnimi komponentami, priporniki so šumi, 

nezveneči zaporniki pa so kategorizirani kot tišina (Meluzzi, 2021).  

Ko govorimo, zvočni valovi potujejo od naših ust do poslušalčevega ušesa. Ta akustični signal 

je lahko zlahka zajeti, analizirati in prikazati. Bistvo akustične fonetike je pretvorba zvočnega 

valovanja v vizualno predstavitev, ki jo je mogoče izmeriti in povezati s fonetičnimi 

značilnostmi in fiziološkimi komponentami govorne produkcije (Papakyritsis, 2021).  

2.4.2.1 Osnovna frekvenca in formanti 

Frekvenca je število dokončanih ciklov nihanja, ki se zgodijo v nekem času, navadno v 1 

sekundi. Izražena je v hertzih (Hz) (Lass in Donai, 2021). Človeški glas je zapleten zvok, 

sestavljen iz več frekvenc (Raphael idr., 2011). Spektralni prikaz kompleksnih periodičnih 

zvokov zajema več frekvenc, pri katerih je vsaka od njih večkratnik najnižje, imenovane 

osnovne frekvence (tudi temeljni grlni ton) (Lass in Donai, 2021). Osnovna frekvenca (F0) je 

definirana kot najnižja frekvenca vibracij glasilk (Boyd-Pratt in Donai, 2021). Nastane v grlu, 

njeno višino pa določa število nihajev glasilk v sekundi (Hočevar Boltežar, 2010). Poslušalcu 

daje številne informacije o govoru in govorcu, kot na primer o njegovem spolu (Boyd-Pratt in 

Donai, 2021). Poslušalec nikoli ne sliši zgolj temeljne grlne frekvence, saj se v času, ko 

pripotuje do ustnic ta ton že spremeni pod vplivom vokalnega trakta (Raphael idr., 2011). Prva 

je torej osnovna frekvenca, vse naslednje pa so večkratniki, imenovani harmoniki. Pri 

neperiodičnih zvokih ni temeljne frekvence in harmonikov, ker ni cikličnih ponavljanj, ampak 

se energija v trenutku porazdeli po celotnem zvočnem spektru (Lass in Donai, 2021). 

Način, kako je zvok lahko modificiran, je fenomen imenovan resonanca. Frekvenca s katero 

vibrira telo se imenuje resonančna frekvenca (naravna frekvenca) in nanjo vplivajo lastnosti 

tega telesa (Lass in Donai, 2021). Odzvočna cev deluje kot resonator, ki nekatere frekvence 

ojača, druge pa oslabi (Hočevar Boltežar, 2010). Resonančne votline vokalnega trakta 

vključujejo vse prostore nad grlom, napolnjene z zrakom, od glasilk do ustnic. Med večje 
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spadajo žrelna votlina, ustna votlina in, kadar je mehko nebo spuščeno, tudi nosna votlina 

(Raphael idr., 2011). Velikost in oblika resonančnih votlin se lahko spreminjajo s premiki 

artikulatorjev. Na primer, če je jezik dvignjen se poveča žrelna votlina in hkrati zmanjša ustna 

votlina. V splošnem velja, da bolj je vokalni trakt odprt, na nižje frekvence se bo odzival 

(Raphael idr., 2011). Ne glede na osnovno frekvenco, ki je določena z nihanjem glasilk, bo zrak 

v vokalnem traktu odmeval na resonančnih frekvencah tako dolgo, dokler bodo govorila v 

enakem položaju (Ladefoged, 2014). Najbolj ojačane frekvence, ki določajo posamezen glas, 

se imenujejo formanti (Hočevar Boltežar, 2010). Formanti torej nastanejo zaradi resonance 

zvoka, ki potuje skozi vokalni trakt. Resonančne frekvence oz. formanti pri govoru so v 

obratnem razmerju z dolžino vokalnega trakta: daljši kot je vokalni trakt, nižje so te frekvence, 

in krajši kot je, višje so (Boyd-Pratt in Donai, 2021). Artikulacijske spremembe med produkcijo 

govora vplivajo na resonanco vokalnega trakta, zaradi katere nastanejo določene formantne 

frekvence, te pa določajo značilno slušno podobo glasov (Boyd-Pratt in Donai, 2021; 

Ladefoged, 2014). Vokalni trakt je tako spreminjajoč resonator, njegova oblika se spreminja 

zaradi različnih položajev artikulatorjev, posledično se spreminjajo frekvence formantov in 

tako nastanejo različni glasovi. Resonančne votline služijo kot resonatorji tako pri 

samoglasnikih, kot soglasnikih (Raphael idr., 2011) 

2.4.2.2 Spekter in spektrogram 

Akustični signal lahko analiziramo kot prikaz amplitude v času (valovanje zvoka), prikaz 

amplitude s frekvencami (spekter) ali amplitude v času in frekvencah (spektrogram). Amplituda 

pokaže moč ali intenziteto zvoka. Valovanje predstavlja spremembe zračnega tlaka in/ali 

premike delcev zraka v času (Papakyritsis, 2021). Spekter nam pove, katere frekvence in s 

kolikšno amplitudo so prisotne v nekem zvoku (Derganc, 2017). Spektrogram pa je 

tridimenzionalni prikaz akustične informacije, kjer je spekter predstavljen v času (Meluzzi, 

2021; Papakyritsis, 2021). Spektrogram lahko natančno zajame hitre spremembe govornega 

signala in omogoča analizo frekvenc govora (Papakyritsis 2021). Deli signala na spektrogramu, 

ki imajo visoko koncentracijo akustične energije (kot so harmoniki in formanti) postanejo 

temnejši, v primerjavi z drugimi manj intenzivnimi deli signala (Meluzzi, 2021; Papakyritsis, 

2021). Na Sliki 2 je beseda »vsekakor« prikazana, kot jo vidimo v programu za fonetično 

analizo govora PRAAT, ki sta ga razvila Boersma in Weenink na Nizozemskem (Boersma in 

Weenink, b.d.). V zgornjem delu je predstavljena amplituda v času; v spodnjem delu pa je 

spektrogram, s časom na x-osi in frekvenco na y-osi. Stopnja temnosti na sliki predstavlja 

razlike v amplitudi (Meluzzi, 2021). Količina energije signala v katerikoli časovno-frekvenčni 

točki je označena v različnih odtenkih sive – od bele, kot najmanjša količina energije, do črne, 

kot največ energije (Ciocca in Whitehill, 2013). 
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Slika 2:  

Amplituda v času in spektrogram za besedo "vsekakor" predstavljena v PRAAT-u 

 

2.4.2.3 Akustična analiza govora v klinični praski 

Akustična analiza govora je proučevanje akustičnih karakteristik govora, tako tipičnega kot 

netipičnega (Nasser in Abolfazl, 2006). Na področju motenj komunikacije sta natančen opis in 

analiza govora bolnika osrednji del klinične ocene in terapije logopeda. Akustičen opis 

netipičnega govora je lahko uporabno orodje za oceno in pomoč pri različnih govornih motnjah, 

vključno z nevrogenimi motnjami (dizartrije, apraksije), glasovnimi motnjami, jecljanjem, 

motnjami sluha … (Papakyritsis, 2021) 

Zaznavna ocena govora upravičeno velja za zlati standard v klinični praksi, saj je govor 

zaznavni pojav in učinkovitost terapije določajo globalna merila, kot sta razumljivost in 

naravnost, te pa temeljijo na zaznavnih sodbah (Papakyritsis, 2021). Vendar ima človeško 

zaznavanje določene omejitve in sta njegova zanesljivost in veljavnost pogosto vprašljiva 

(Papakyritsis, 2021). Nekatere nevarnosti, ki lahko privedejo do napačnih zaznavnih ocen so: 

različna mnenja ocenjevalcev kateri vidiki govora so najpomembnejši za oceno motnje; zgolj z 

zaznavno oceno težko ločijo en vidik govora od drugega; segmentalno-fonetične zaznave so 

pod velikim vplivom suprasegmentalih prvin govora, ki poslušalcu lahko dajejo drugačne 

informacije; način prezentacije govornega signala vpliva na točnost zaznavne ocene; različna 

odstopanja različni poslušalci različno zaznajo; značilnosti govorca in značilnosti poslušalca, 

še posebej navajenost poslušanja določenega govora, lahko vplivajo na zaznavanje … (Kent, 

1996). Kent (1996) opozarja, da se omejitve in napake pojavljajo že pri zaznavanju tipičnega 

govora, pri atipičnem in motenem govoru pa se še povečajo. Akustična analiza je tako lahko 

dragocena dopolnitev zaznavnim ocenam govora (Papakyritsis, 2021). Kot ena njenih glavnih 

prednosti je izpostavljena cenovna dostopnost pripomočkov, tako za pridobivanje podatkov kot 

za vizualizacijo in analizo (Meluzzi, 2021). Ker je ne-invazivna tehnika, govorne vzorce lahko 
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pridobimo v različnem času in pri različnih osebah (Meluzzi, 2021). Ko se govor osebe 

posname in analizira, lahko podrobno pregledujemo akustični signal, točno zabeležimo vsa 

odstopanja v glasovnem signalu in se osredotočimo na katerokoli podrobnost pomembno za 

oceno govora. Poleg tega lahko z akustično analizo pridobimo kvalitativne in kvantitativne 

meritve, ki nam pomagajo pri sledenju terapiji (Papakyritsis, 2021). Primeri posnetkov pred in 

po terapiji omogočajo boljši vpogled v učinkovitost terapije. Govor je mogoče posneti tudi med 

terapijo, kar bolniku zagotavlja boljšo sprotno povratno informacijo. Obstajajo cenovno zelo 

ugodni računalniški programi, ki dajejo informacije o govoru, kot sta glasnost in višina v 

realnem času (Papakyritsis, 2021). Veliko število akustičnih meritev omogoča kvantifikacijo 

razlik med različnimi skupinami govorcev (npr. zdravimi in bolnimi) ter sledenje spremembam 

v govoru skozi čas (Ciocca in Whitehill, 2013). Največja prednost akustične analize bi lahko 

bila, da služi kot most med artikulacijskimi in avditivnimi informacijami (Forrest in Weismer, 

2009, v Ciocca in Whitehill, 2013). Omogoča nam pridobiti dobre informacije o povezavah 

med gibi govornih struktur in njihovim vplivom na zaznavanje govora in tako poveča naše 

teoretično znanje o teh dveh povezanih dogodkih (Howard in Hesselwood, 2002, v Ciocca in 

Whitehill, 2013). Upoštevajoč ekonomsko ugodnost in veliko priročnost akustične analize, 

kombinacija le te z zaznavno oceno postaja vse pogostejša praksa v kliničnem okolju 

(Papakyritsis, 2021). Dober primer, ki združuje oba načina ocenjevanja je orodje MonPaGe. To 

je ocenjevalni protokol, ki združuje tako akustično kot zaznavno oceno motoričnih govornih 

motenj, s čimer so se raziskovalci in kliniki poskušali izogniti pomanjkljivostim uporabe zgolj 

zaznavne ocene. Razvili so ga v Franciji kot odziv na veliko potrebo po objektivnih orodjih za 

prepoznavanje motoričnih govornih motenj. Pomagal naj bi določiti, ali bolnikov govor odstopa 

od tipičnega, kako močna so ta odstopanja in v katerih značilnostih (Laganaro, 2021).  

Akustična fonetika ponuja veliko različnih možnosti za prikaz in opis govornega signala, 

vendar morajo biti logopedi previdni pri namenu in interpretaciji akustičnih meritev, ki jih 

uporabljajo. Večina dosedanje uporabe akustičnih meritev se nanaša na spektralno-časovne 

značilnosti, ki običajno ustrezajo specifičnim fonetičnim ali fiziološkim vidikom govora. Na 

primer meritve formantnih frekvenc samoglasnikov nam lahko povedo vrsto samoglasnika in 

nakažejo položaj in premike jezika med izgovorjavo. Akustične meritve se lahko uporablja tudi 

za analizo suprasegmentalnih značilnosti govora, kot so trajanje samoglasnikov, intenziteta, 

meritve F0 … (Papakyritsis, 2021). Opozoriti pa je potrebno tudi na nekatere omejitve. 

Strokovnjaki morajo biti previdni pri interpretaciji podatkov akustičnih meritev, saj povezave 

med zaznavnimi in akustičnimi podatki niso vedno popolnoma jasne. Poleg tega ima govor 

oseb z motnjami komunikacije pogosto lahko manjši akustični signal, katerega kontrasti in 

natančnost so slabši, zato sta lahko analiza in interpretacija zahtevnejši (Papakyritsis, 2021).  

2.4.2.4 Posnetki govora 

Cilj snemanja je ujeti zvočni signal, ki je jasen in ima minimalne distorzije ter nima prisotnega 

hrupa iz ozadja (Papakyritsis, 2021). V popolnem kliničnem okolju naj bi logopedi imeli 

možnost snemanja v visoko-kakovostnih izoliranih prostorih, ampak Papakyritsis (2021) 

predlaga, da bi snemanje lahko izvajali v kateremkoli tihem okolju brez hrupa. Mikrofon je 

lahko računalniški ali prenosni in ga postavimo na določeno razdaljo od ust govorca. Z 
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napredkom mobilnih telefonov sta snemanje in analiziranje govora postala še bolj priročna in 

enostavna. Pametni telefoni naj bi bili primerljivi z zunanjim mikrofonom glede na kvaliteto 

posnetega govora (Lin idr., 2012; v Papakyritsis, 2021). Uporabljajo jih lahko ne le 

strokovnjaki, ampak tudi bolniki sami za samooceno govora in tako izboljšajo učinke terapije 

(Papakyritsis, 2021).  

Izbira in interpretacija akustičnih meritev neposredno vplivajo na govorno nalogo, ki je pri tem 

uporabljena. Govorne naloge so lahko držanje samoglasnika, ponavljanje zlogov ali besed, 

produkcija stavkov, branje in prosti govor (Kent idr., 1999). Povezani govor, še posebej 

pogovor ali prosti govor, je najbolj uporaben za oceno govora in tudi akustično analizo 

(Papakyritsis, 2021). Vendar je spontani govor težko nadzorovati, zelo je spremenljiv in zahteva 

velike vzorce za pridobitev točnih meritev, zato morajo biti raziskovalci previdni, kadar želijo 

uporabiti take meritve. Zavedati se morajo tudi, da uspešnost pri neki nalogi ne napoveduje 

vzorcev v pogovornem govoru in bi v idealnem primeru morale klinične odločitve temeljiti na 

podatkih, zbranih iz različnih govornih dogodkov (Lis in Weismer, 1992; Papakyritsis, 2021).  

2.4.3 POVEZAVA MED ARTIKULACIJSKO IN AKUSTIČNO 

FONETIKO 

Akustična analiza pomembno prispeva k razumevanju govorne produkcije in percepcije. 

Razvoj velikega števila tehnik in pripomočkov (ultrazvok, elektropalatografija idr.) pa viša 

zanimanje tudi za artikulacijsko analizo (Meluzzi, 2021). Jasno je, da nekateri artikulacijski 

premiki (kot so premiki čeljusti) niso dobro vidni na akustičnem signalu, zato so v klinični 

fonetiki predlagali, da bi morali razviti več raziskovalnih protokolov, ki združujejo 

artikulacijske in akustične podatke istega govorca med govorom (Meluzzi, 2021). Poleg 

integracije spektrografije v artikulacijsko analizo je potrebno narediti več raziskav v 

neangleških jezikih, še posebej manjšinskih, kot tudi vključitev dvojezičnih govorcev z 

različnimi govornimi patologijami (Meluzzi, 2021). Čeprav se artikulacijska analiza vedno bolj 

razvija v tehnikah in metodah, je še vedno prostor za vpeljavo akustične in artikulacijske 

analize, še posebej v klinično fonetiko (Meluzzi, 2021).  

2.5 DELITEV GLASOV 

Glavna delitev glasov je na samoglasnike oziroma vokale in soglasnike oziroma konzonante. 

Samoglasniki so proizvedeni v razmeroma odprtem vokalnem traktu, medtem ko je večina 

soglasnikov izgovorjenih z različnimi zožitvami nekje v vokalnem traktu (Boyd-Pratt in Donai, 

2021). V slovenskem jeziku imamo 21 soglasnikov in 8 samoglasnikov (Šuštaršič idr., 1995).  

2.5.1 SOGLASNIKI 

Pri soglasnikih je zračni tok v vokalnem traktu na neki način oviran, saj so proizvedeni z 

zožitvami v vokalnem traktu (Ladefoged, 2014). Značilnosti posameznega soglasnika so 

odvisne od mesta in stopnje te zožitve kot tudi od nihanja oziroma mirovanja glasilk (Rahilly 

in Lowry, 2021). Soglasniki so torej razdeljeni glede na zvočnost, način in mesto tvorjenja 
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(Boyd-Pratt in Donai, 2021). Glede na način oviranosti slovenske samoglasnike razdelimo na 

drsnike, nosnike, zapornike, zlitnike, pripornike, vibrante; glede na mesto oviranosti pa na 

ustnične, zobnoustnične, zobne, dlesnične, zadlesnične, nebne in mehkonebne (Toporišič, 

2000).  

Njihovo predstavitev in delitev s pomočjo IPA-transkripcije so podrobno predstavili Šuštarič, 

idr. (1999) v publikaciji HANDBOOK of the International Phonetic Association. V preglednici 

1 in 2 je predstavljena IPA razpredelnica za soglasnike slovenskega jezika, najprej v originalu, 

nato pa še s prevedenimi izrazi, kot jih je v diplomskem delu uporabil Horjak (2016).  

Preglednica 1:  

IPA razpredelnica slovenskih samoglasnikov 

  Bilabial Labio-

dental 

Dental Alveolar Palato-

alveolar 

Palatal Velar 

Plosive p         b   t      d       k         g 

Affricate       ts tʃ           dʒ     

Nasal             m            n         

Tap                    ɾ       

Fricative   f   s           z ʃ             ʒ   x 

Approximant                 ʋ               j   

Lateral 

Approx. 

                    l       

Prirejeno po Šuštaršič, R., Komar, S. in Petek, B. (1995). Slovene. Journal of the International 

Phonetic Association, 25(2), 86-90. doi:10.1017/S0025100300005211 

Preglednica 2:  

IPA razpredelnica slovenskih soglasnikov s prevedenimi izrazi 

  Ustnični Zobnoustnični Zobni Dlesnični Zadlesnični Nebni Mehkonebni 

Zapornik p         b   t      d       k            g 

Zlitnik       ts tʃ            dʒ     

Nosnik          m           n         

Tap                    ɾ       
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Pripornik   f   s            z ʃ              ʒ   x 

Drsnik                        ʋ               j   

Obstranski 

jezičnik 

                    l       

Prirejeno po Horjak, L. (2016). Problematika slovenske fonetične transkripcije, predlog nove 

različice mednarodne fonetične transkripcije za slovenščino. [Diplomsko delo, Univerza v 

Ljubljani, Filozofska fakulteta]. https://www.slov.si/dipl/horjak_luka.pdf 

Prirejeno po H. Tivadar, osebna komunikacija, februar in marec, 2017. 

Plozivi ali zaporniki (/p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /ɡ/) so glasovi, pri katerih je zračni tok prekinjen, kar 

povzročijo artikulatorji, ki se toliko premaknejo, da zaprejo vokalni trakt. Frikativi ali 

priporniki (/f/, /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /x/) so tisti soglasniki, pri katerih se artikulatorji približajo drug 

drugemu, vendar ne naredijo popolne zapore, ampak le močno zožajo vokalni trakt. Afrikativi 

(/ts/, /tʃ/, /dʒ/) so glasovi, ki vključujejo elemente frikativov in plozivov, proizvedene v tako 

hitrem sosledju, da se štejejo za en sam zvok, zato jim pravimo tudi zlitniki. Aproksimanti 

oziroma drsniki (/j/, /ʋ/) so soglasniki, pri katerih se artikulatorji približajo drug drugemu, 

zračni tok teče razmeroma neovirano, vendar ne tako neovirano kot pri samoglasnikih. Lateralni 

apromksimanti ali obstranski jezičniki (/l/) so glasovi, kjer je jezik v stiku z nebom in dovoljuje 

zraku, da ob straneh uhaja ven (Horjak, 2016; Rahilly in Lowry, 2021). Pri izgovoru nosnikov 

(/m/, /n/) sodeluje še nosna votlina (Hočevar Boltežar, 2010). Slovenščina ima tudi en tap (/ɾ/), 

kjer se konica jezika dvigne in zatrese. Tap glas ima eno samo vibracijo za razliko od vibrantov, 

ki imajo dve ali več vibracij (Horjak, 2016). 

Glede na zvočnost glasove lahko razdelimo v dve večji skupini – zveneče in nezveneče 

(Ladefoged, 2014). Izdihan zrak se v grlu na dva načina lahko pretvori v zvok. Pri zvenečih 

glasovih se zvok ustvari z vibriranjem glasilk, te zanihajo izdihan zrak, ki tako postane 

periodično valovanje (Raphael idr., 2011). Pri nezvenečih glasovih glasilke ostanejo v 

mirovanju – odmaknjene, izdihan zrak nemoteno potuje skozi, višje v vokalnem traktu pa se 

preoblikuje v neperiodično akustično energijo (Raphael idr., 2011).  

2.5.2 SAMOGLASNIKI 

Samoglasnik je glas izgovorjen brez večjih zožitev v vokalnem traktu. Govorimo torej o 

največji odprtostni stopnji govorne cevi, kjer ima zrak relativno prost prehod (Ladefoged, 

2014). Ker so samoglasniki proizvedeni z odprtim vokalnim traktom, je sprememba zračnega 

toka zelo majhna. So zveneči, torej glasilke vibrirajo (Rahilly in Lowry, 2021). So tudi 

zlogotvorni (Ladefoged, 2014). Ker so proizvedeni z malo oziroma brez ovir v vokalnem traktu, 

so glavni parametri, s katerimi jih opisujemo, horizontalni in vertikalni premiki jezika ter 

zaokroženost ustnic (Rahilly in Lowry, 2021).  

Vsak samoglasnik, ki pride iz naših ust, je produkt vibracij glasilk (ki so vir zvoka) in resonance 

točno določene oblike in dolžine vokalnega trakta (tj. funkcija preoblikovanja in prenosa zvoka) 

(Raphael idr., 2011). Vir zvoka in njegovo preoblikovanje sta neodvisna drug od drugega, na 
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primer brez sprememb vokalnega trakta lahko proizvajamo isti samoglasnik z zelo različnimi 

temeljnimi frekvencami in harmoniki, kar se zelo lepo sliši pri petju – spreminjamo njegovo 

višino, ne pa tudi samega samoglasnika. Obratno lahko ostajamo na isti temeljni frekvenci (vir 

ostaja enak) in spreminjamo vokalni trakt, s čimer proizvajamo različne samoglasnike ali druge 

glasove (Raphael idr., 2011). 

2.5.2.1 Slovenski samoglasniki 

Slovenščina ima 8 samoglasnikov, ki so nosilci zloga, naglasa v besedi in poudarka v stavku 

(Toporišič, 2000). Toporišič (2000) je uvedel najpogosteje uporabljeno delitev slovenskih 

samoglasnikov. Razdelil jih je na naglašene dolge (/i/, /e/, /ɛ/, /a/, /ɔ/, /o/, /u/), na naglašene 

kratke (/i/, /ɛ/, a, /ɔ/, /u/, /ə/) in na nenaglašene kratke (/i/, /ɛ/, a, /ɔ/, /u/, /ə/) samoglasnike. 

Kasnejši avtorji (Petek idr., 1996; Srebot Rejec, 1988) so ugotovili, da taka delitev ni ustrezna, 

saj so vsi naglašeni samoglasniki dolgi, vsi nenaglašeni pa kratki, zato so predlagali ustreznejšo 

delitev na naglašene dolge in nenaglašene kratke. Na sliki 3 je predstavljena razporeditev 

slovenskih vokalov, kot so jo uvedli Šuštaršič idr. (1999) v Handbook of the IPA. 

Slika 3:  

IPA prikaz slovenskih samoglasnikov v štirikotniku 

 

Šuštaršič, R., Komar, S. in Petek, B. (1995). Slovene. Journal of the International Phonetic 

Association, 25(2), 86-90. doi:10.1017/S0025100300005211 

2.5.2.2 Artikulacijski opis samoglasnikov 

Artikulacijski opis produkcije samoglasnikov je odvisen od treh parametrov: višine najvišjega 

dela jezika v ustni votlini, pomaknjenosti najvišje točke jezika naprej oziroma nazaj v ustni 

votlini in položaja ustnic (Rahilly in Lowry, 2021).  

Slovenske samoglasnike lahko razdelimo glede na oblikovanost govorne cevi in položaj jezika, 

torej glede na izgovor (Toporišič, 2000). Če je dvignjen sprednji del jezika proti trdemu nebu, 

nastane /i/, če je zadnji del jezika dvignjen proti mehkemu nebu, nastane /u/, če se jezik nekoliko 

spusti, pa /a/. Tako nastane samoglasniški trikotnik (Toporišič, 2000), ki ga prikazuje slika 4.  
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Slika 4:  

Samoglasniški trikotnik 

 
Toporišič, J. (2000). Slovenska slovnica (4. prenovljena in razširjena izdaja). Maribor: Založba 

Obzorja 

Poleg teh treh robnih samoglasnikov, ločimo glede na izgovor še sredinske samoglasnike. Ko 

se jezik spušča od /i/ proti /a/, se vmes oglasita ozki /e/ in nato še široki /ɛ/. Ko se dviguje od 

/a/ proti /u/, slišimo najprej široki /ɔ/ in nato ozki /o/. Ko je jezik v mirovanju, se oglasi 

polglasnik /ə/ (Toporišič, 2000). Tudi Kocjančič Antolik in Tivadar (2019) sta v raziskavi 

artikulacije samoglasnikov z uporabo ultrazvoka potrdila obstoj osmih slovenskih 

samoglasnikov, ki se razlikujejo glede na položaj jezika v ustni votlini. Opozorila sta tudi na 

vpliv koartikulacije, torej glasovnega okolja, v katerem je izrečen samoglasnik, ki lahko 

pomembno spremeni položaj jezika pri izgovoru (Kocjančič Antolik, Tivadar, 2019). 

Toporišič (2000) glede na položaj jezika opredeli osem izgovornih točk samoglasnikov. Delitev 

glede na izgovor je predstavljena na sliki 5. 

Slika 5:  

Delitev slovenskih samoglasnikov glede na izgovor 

 

Toporišič, J. (2000). Slovenska slovnica (4. prenovljena in razširjena izdaja). Maribor: Založba 

Obzorja 

Razporeditev samoglasnikov v IPA razpredelnici (glej Sliko 3) je poznana kot trapezoidna ali 

kvadrilateralna in je shematski prikaz govorčevega samoglasniškega polja, ki predvideva štiri 

položaje za višino jezika, torej premike gor-dol, in tri za premike jezika naprej-nazaj (Rahilly 

in Lowry, 2021). 
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Tivadar (2008a) je opozoril, da je Toporišičeva predstavitev samoglasniškega trikotnika (slika 

5) idealizirana in so v realnem govoru samoglasniki izgovorjeni nekoliko drugače kot 

predvidevajo jezikoslovni pripročniki, ki se pri svojem opisu ne opirajo na nebrana besedila in 

ne podajajo točnih vrednosti. Za realnejšo predstavo o izgovorjavi slovenskih samoglasnikov 

Tivadar (2008a) predstavi samoglasniški trikotnik ženskih in moških govorcev, predstavljenih 

v sliki 6 in sliki 7. Izrisani so na podlagi vrednosti formantov F1 in F2, vzetih iz govorjenih 

radio-televizijskih besedil. Vidi se, da je oblikovan še notranji trikotnik nenaglašenih 

samoglasnikov, kar nakazuje, da je samoglasnik odvisen tudi od energije, ki je pri izgovorjavi 

prisotna, saj so nenaglašeni samoglasniki izgovorjeni bližje polglasniku (Tivadar, 2008a).  

Slika 6:  

Samoglasniški trikotnik ženskih govork; D in K označujeta dolžino; N označuje naglašenost

 

Tivadar, H. (2008). Pravorečje, knjižni jezik in mediji. V M. Pezdirc Bartol (ur.), Zbornik 44. 

seminarja slovenskega jezika, literature in kulture (str. 24–35). Univerza v Ljubljani, 

Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 

https://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/44-ssjlk-2008/  

https://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/44-ssjlk-2008/
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Slika 7:  

Samoglasniški trikotnik moških govorcev; D in K označujeta dolžino; N označuje naglašenost 

 

Tivadar, H. (2008). Pravorečje, knjižni jezik in mediji. V M. Pezdirc Bartol (ur.), Zbornik 44. 

seminarja slovenskega jezika, literature in kulture (str. 24–35). Univerza v Ljubljani, 

Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. 

https://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/44-ssjlk-2008/ 

2.5.2.3 Akustičen opis samoglasnikov 

Med produkcijo samoglasnikov je vokalni trakt podoben cevi, ki je odprta na enem koncu 

(ustnice) in zaprta na drugem (primaknjeni glasilki) (Raphael idr., 2011). Ustvarjanje različnih 

samoglasnikov je kot spreminjanje velikosti in oblike te cevi. Zrak v njej vibrira zaradi nihanja 

glasilk in, ker je vokalni trakt zapletene oblike, zrak vibrira na več različnih načinov (Nasser in 

Abolfazl, 2006). Premiki jezika ožajo in širijo trakt v različnih točkah in tako ustvarjajo različne 

učinke resonance in anti-resonance. V praksi to pomeni, da oblika jezika med govorno 

produkcijo samoglasnikov določa akustične frekvence zvočnega valovanja glede na relativno 

odprtost oz. zaprtost zvočne cevi. To se odraža v različnih frekvencah formantov (Meluzzi, 

2021). Formanti so standard za opisovanje akustičnih značilnosti samoglasnikov. Pri opisih sta 

pomembna predvsem prva dva formanta: F1 in F2 (Raphael idr., 2011). Frekvence prvega 

formanta F1 so obratno povezane z višino položaja jezika (višje je jezik, nižje so vrednosti F1). 

Frekvence drugega formanta F2 so povezane s premiki jezika naprej-nazaj (vrednosti F2 se 

dvignejo, če je jezik v ustih pomaknjen bolj naprej) (Nasser in Abolfazl, 2006). Tako imajo 

visoki samoglasniki, kot sta /i/ in /u/, relativno nizke vrednosti F1, nizki samoglasniki, kot je 

/a/, pa relativno visoke. Po drugi strani imajo zadnji samoglasniki, kot sta /u/ in /o/, nizke 

frekvence F2, sprednji samoglasniki, kot je /i/, pa visoke (Nasser in Abolfazl, 2006). Ozbič 

(1998) je v raziskavi potrdila, da to drži tudi za slovenske samoglasnike: od sprednjih visokih 

(/i/) do nizkih srednjih (/a/) vokalov se F1 dviga, nato pa se do visokih zadnjih vokalov (/u/) 

spet spušča; F2 pa se spušča od sprednjih vokalov (/i/) do zadnjega /u/ (Ozbič, 1998). Te meritve 

https://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/44-ssjlk-2008/
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kažejo na akustično-artikulacijsko soodvisnost: frekvence prvih dveh formantov so povezane z 

artikulacijskimi premiki pri samoglasnikih (Nasser in Abolfazl, 2006; Ozbič, 1998).  

Raphael s sodelavci (2011) natančneje predstavi, kako premiki jezika spreminjajo frekvence 

prvih dveh formantov. Pojasni, da frekvence formantov ne moremo pripisati izključno 

premikom jezika, ampak so formanti akustičen odziv celotnega vokalnega trakta, zato je 

potrebno podrobno pogledati dogajanje v vseh resonančnih votlinah. Frekvence F1 so povezane 

z velikostjo žrelnega dela vokalnega trakta, frekvence F2 pa z velikostjo ustne votline. Pri 

prvem formantu velja, da ko se jezik premakne iz visokega v nizek položaj, se prostor žrelne 

votline zmanjša. Razlog je v nestisljivosti jezika: jezik se pri spustu pomakne v spodnjo čeljust, 

ki je manjša, zato ima tam manj prostora in se je koren jezika prisiljen pomakniti nazaj v žrelni 

predel. Ko je jezik dvignjen, je koren jezika pomaknjen ven iz žrelne votline, ki je posledično 

večja. Torej imajo samoglasniki z višjo pozicijo jezika večjo žrelno resonančno votlino, ki bo 

resonirala na nižjih frekvencah, samoglasniki z nižjo pozicijo jezika pa bodo imeli manjšo 

žrelno votlino, ki bo resonirala na višjih frekvencah. Samoglasniške frekvence F2 se ujemajo z 

velikostjo ustne votline. S premikom jezika nazaj se poveča prostor v ustni votlini. Daljši je 

prostor v ustni votlini – bolj je jezik pomaknjen nazaj in ustnice zaokrožene – nižje so 

frekvence, na katerih resonira. Kratka ustna votlina, ki nastane pri položaju jezika bolj spredaj, 

resonira na visoke frekvence. Znanstveniki pogosto posplošijo povezave predstavljene zgoraj, 

na sklepe kot so »bolj sprednji položaj jezika povzroči dvig frekvence F2« in »znižana 

frekvenca F1 pomeni, da sta bila jezik in čeljust dvignjena« (Raphael idr., 2011).  

Samoglasniki /i/, /a/ in /u/ 

Samoglasniki /i/, /a/ in /u/ so robni samoglasniki, ki predstavljajo ekstreme v artikulaciji in v 

oblikovanosti vokalnega trakta, ki filtrira zvok iz glasilk in oblikuje samoglasnike (Raphael 

idr., 2011).  

Glas /i/ ima značilno visoko frekvenčno energijo resonance v ustni votlini, torej visoke 

vrednosti F2. Da resonira na tej visoki frekvenci, mora ustna votlina postati čim manjša, kar 

dosežemo s pomikom jezika navzgor in naprej. To poveča žrelno resonančno votlino in ojača 

nižje frekvence, zato so vrednosti F1 nizke (Raphael idr., 2011). Glas /i/ ima torej zelo razpršene 

formante – F1 je nizek, F2 pa visok (Papakyritsis, 2021). Ker je jezik visoko in spredaj v ustni 

votlini, ustnice pa niso zaokrožene, je /i/ definiran kot visok, sprednji, neokrogli samoglasnik 

(Raphael idr., 2011).  

Pri samoglasniku /a/ je ustna votlina večja, žrelna pa manjša, saj je jezik nizko v ustni votlini. 

To lahko dosežemo pasivno, s spustom čeljusti, ali aktivno, s kontrakcijo mišice hyoglossus. 

Karakteristike tega samoglasnika so torej visoke frekvence F1, zaradi manjše žrelne resonančne 

votline, in nižje frekvence F2, zaradi večjega prostora v ustni votlini (Raphael idr., 2011). 

Tretji samoglasniški artikulacijski ekstrem je glas /u/. Proizvedemo ga tako, da pokrčimo mišico 

styloglossus in zadnji del jezika dvignemo proti nebu ter ustnice zaokrožimo in iztegnemo 

naprej (Raphael idr., 2011). Akustični učinek take pozicije artikulatorjev je naslednji: 

zaokrožene ustnice podaljšajo vokalni trakt, kar zniža vse formantne frekvence; z dvigom jezika 
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pa ga potegnemo ven iz žrelne votline, jo tako povečamo in omogočimo, da resonira na nizkih 

frekvencah, ki tvorijo prvi formant. Drugi formant nastane v sprednjem delu ustne votline, ki 

je prav tako velik, saj je dvignjen le zadnji del jezika in še povečan zaradi zaokroženih ustnic, 

zato so frekvence, ki resonirajo v tem delu, nizke (Raphael idr., 2011). Glas /u/ je zadnji in 

okrogel glas, ki ima nizke frekvence F1 in F2 (Papakyritsis, 2021). 

Čeprav nam informacije o formantih pomagajo razlikovati med samoglasniki, moramo 

upoštevati, da se bodo absolutne frekvence formantov razlikovale med govorci, saj ima vsak 

individualne značilnosti temeljne grlne frekvence in vokalnega trakta (Papakyritsis, 2021). To 

raznolikost lahko pripišemo trem vrstam razlik med govorci: celotna velikost vokalnega trakta 

je različna pri vsakem posamezniku; relativna velikost vsakega dela vokalnega trakta je 

različna; neki glas je lahko različno artikuliran pri različnih govorcih, zaradi njihovega naglasa 

ali celo različno pri istem govorcu v različnem kontekstu (Raphael idr., 2011).   

2.6 AKUSTIČNA ANALIZA SAMOGLASNIKOV 

Meluzzi (2021) izpostavi tri glavne akustične analize povezane s samoglasniki, ki so: ciljna 

analiza, dinamična analiza in analiza samoglasniškega polja. Ciljna analiza je navadno 

najpogostejša; gre za odčitavanje formantnih vrednosti v sredini izgovorjenega samoglasnika, 

da bi se izognili vplivom koartikulacije. Dinamična analiza odčitava formantne vrednosti 

samoglasnikov v različnih časovnih točkah, ki so enako oddaljene med sabo. Tretja je analiza 

samoglasniškega polja, ki je izračunan glede na vrednosti F1 in F2 ter razmerja med njima 

(Meluzzi, 2021).  

Meritve samoglasniškega polja 

Meritve samoglasniškega polja (Vowel Space Area – VSA) so najbolj razširjene akustične 

meritve artikulacije samoglasnikov. Izračunane so iz vrednosti frekvenc prvega (F1) in drugega 

(F2) formanta, ki jih navadno izmerijo v sredini stabilne faze izgovora robnih samoglasnikov 

(Whitfield in Mehta, 2019). Samoglasniško polje se lahko pridobi za posameznega govorca ali 

kot povprečje v skupini govorcev. Izrisano polje različnih govornih skupin nam daje dobro 

vizualno predstavo, v kakšnem obsegu govorci izgovarjajo različne samoglasnike (Ciocca in 

Whitehill, 2013). Te meritve se lahko uporablja za določanje akustičnih razlik v izgovoru 

samoglasnikov med zdravim in oškodovanim govorom. Poleg tega se jih uporablja še za 

proučevanje znotraj-govorčevih sprememb v artikulaciji zaradi sprememb glasnosti, hitrosti ali 

načina govora (Whitfield in Mehta, 2019). Najbolj uporabljene mere samoglasniškega prostora 

so izračunane na podlagi obrobnih točk, ki se izračunajo iz robnih samoglasnikov (Whitfield in 

Mehta, 2019). Nekatere raziskave za izris samoglasniškega polja uporabljajo štiri samoglasnike 

(/i/, /a/, /u/, /ɔ/) in tako ustvarijo štirikotnik, druge pa tri robne samoglasnike (/i/, /a/, /u/), da 

dobijo trikotnik (Ciocca in Whitehill, 2013).  

V angleščini je VSA običajno sestavljen iz evklidske razdalje med F1 in F2 frekvencami, ki so 

koordinate robnih samoglasnikov /i/, /a/, /u/, in še /ɔ/ za štirikotnik.  Enačba za izračun 

samoglasniškega polja iz robnih samoglasnikov je: ABS((F1i*(F2a–F2u)+F1a*(F2u–
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F2i)+F1u*(F2i– F2a))/2), kjer je F1i frekvenca prvega formanta za glas /i/, F2a frekvenca 

drugega formanta za glas /a/ itd. (Sapir idr., 2011, Skodda idr., 2011). 

Znanstveniki pogosto uporabljajo meritve samoglasniškega polja za določanje vrste in obsega 

zmožnosti vokalne poti ter za opis zmanjšanih zmožnosti ustvarjanja različnih artikulacijskih 

gibov kot posledica govorne motnje. (Ciocca in Whitehill, 2013). Veliko raziskovalcev je 

uporabilo VSA za pregled artikulacije pri posameznikih z nevrološkimi motoričnimi govornimi 

motnjami (Whitfield in Goberman, 2014), torej za proučevanje dizartričnega in apraksičnega 

govora. (Meluzzi, 2021). Še posebej so ga uporabljali pri Parkinsonovi bolezni, amiotrofični 

lateralni sklerozi, multipli sklerozi in cerebralni paralizi (Whitfield in Goberman, 2014).  

Različne raziskave, ki so VSA uporabljale za primerjanje zdravega in oškodovanega govora, 

so prišle do raznolikih ugotovitev – nekatere od teh raziskav so našle statistično pomembne 

razlike v VSA med zdravimi in bolnimi, medtem ko drugim to ni uspelo (Whitfield in 

Goberman, 2014). Kot glavni razlog za različne rezultate so izpostavljene interpersonalne 

razlike med govorci, ki so prisotne zaradi različnih faktorjev. Med bolj očitnimi so anatomske 

značilnosti, povezane s starostjo in spolom (to sta velikost in oblika vokalnega trakta). Te 

močno vplivajo na rezultate meritev VSA pri posameznikih (Sapir idr., 2011). Ena od možnih 

razlag za pomanjkanje doslednih ugotovitev VSA je tudi, da meritev morda ni dovolj občutljiva 

na spremembe artikulacijskega vedenja, zlasti pri posameznikih z motoričnimi motnjami 

govora (Whitfield in Goberman, 2014). 

Če želimo izboljšati razlikovanje med oškodovanim in zdravim govorom, morajo biti akustične 

meritve minimalno občutljive na interpersonalne razlike med govorci (Sapir idr., 2011). 

Številne študije so zato razvile alternativne meritve, ki se izognejo pomanjkljivostim VSA 

(Whitfield in Goberman, 2014). Sapir s sodelavci je predstavil dve meritvi, ki ustrezata tem 

pogojem in sta predstavljeni v nadaljevanju (Sapir idr., 2011). 

Razmerje centralizacije formantov in indeks artikulacije samoglasnikov 

Sapir in sodelavci (2010) so predlagali alternativo meritvam samoglasniškega polja, in sicer 

razmerje centralizacije formantov (Formant Centralization Ratio – FCR). Pove nam, v kolikšni 

meri pri artikulaciji prihaja do centralizacije samoglasnikov. Centralizacija samoglasniških 

formantov pomeni, da pri formantih z visokimi frekvencami te postajajo nižje in pri formanti z 

navadno nizkimi frekvencami te postajajo višje (Sapir idr., 2007; Sapir idr., 2010).  

Namen nove meritve je znebiti se kontrastnih rezultatov, ki jih je VSA dajal zaradi prevelike 

občutljivosti na interpersonalne razlike med govorci. Za izračun FCR se uporablja robne 

samoglasnike, izračunan pa je po enačbi (F2u + F2a + F1i + F1u)/(F2i + F1a). S centralizacijo 

samoglasnikov se formantne frekvence v števcu višajo, v imenovalcu pa nižajo. Tako se 

vrednost FCR viša s centralizacijo in niža z večjo razpršenostjo samoglasnikov (Sapir idr., 

2010). Rezultat, ki ga dobimo, je razmerje, kar zmanjša vpliv razlik med govorci na rezultate 

in tako omogoča boljše primerjanje. Ko so frekvence formantov izražene kot razmerje, je večja 

verjetnost, da bo vrednost tega razmerja med govorci podobna, tudi če so formantne vrednosti 

istega samoglasnika pri različnih govorcih različne (Sapir idr., 2010). V raziskavi so primerjali 



34 

 

izgovor samoglasnikov pri ženskah, moških in otrocih ter dokazali, da je FCR minimalno 

občutljiv na razlike med govorci (kot sta starost in spol), medtem ko so te na rezultate VSA 

močno vplivale (Sapir idr., 2010). Uporabili so ga tudi za primerjanje med zdravimi govorci in 

govorci z dizartrijo, da so preizkusili njegovo občutljivost. Ugotovili so, da FCR uspešneje 

razlikuje med govorci s hipokinetično dizartrijo pri PB in zdravimi govorci kot VSA. Prav tako 

je ta meritev pokazala večji učinek govorne terapije kot tradicionalna VSA meritev. Tako so 

dokazali, da je FCR zanesljiva in zelo občutljiva meritev, ki se jo lahko uporablja za 

proučevanje tipične in netipične artikulacije samoglasnikov. Njena sposobnost razlikovanja 

med zdravimi in dizartričnimi govorci je boljša, kot pri meritvah samoglasniškega polja (Sapir 

idr., 2010). 

Obraten razmerju centralizacije formantov je indeks artikulacije samoglasnikov (Vowel 

Articulation Index – VAI), ki je izračunan po enačbi (F2i+F1a)/(F2u+F2a+F1u+F1i). V 

ameriški angleščini je normalna vrednost VAI okrog 1.0, kjer je vsota frekvenc v števcu zelo 

podobna vsoti frekvenc v imenovalcu. Pri centralizaciji formantov se vrednost v števcu 

zmanjšuje, v imenovalcu pa zvišuje (Sapir idr., 2011). Ker gre tudi tukaj za razmerje formantnih 

vrednosti, velja podobno kot pri FCR, da so te meritve primernejše za primerjavo med 

različnimi govorci kot VSA (Sapir idr., 2010). To je Sapir s sodelavci (2011) tudi dokazal v 

raziskavi, kjer je primerjal rezultate VSA in VAI v dizartričnem govoru in ugotovil, da VAI 

pomembno razlikuje med zdravimi in bolnimi govorci, medtem ko VSA ne, saj je preveč 

občutljiv na značilnosti posameznih govorcev. 

2.6.1 INSTRUMENTALNE ANALIZE SAMOGLASNIKOV NA 

SLOVENSKEM JEZIKOVNEM PODROČJU 

Jurgec (2006) navaja, da so formantne frekvence standardne slovenščine eno najbolj raziskanih 

področij slovenske akustične fonetike v 20. stoletju. Tivadar (2019) v svojem članku kot 

začetke slovenske instrumentalne fonetike navede Bezlajevo proučevanje izgovora (1936, v 

Tivadar, 2019). Raziskave, ki so prišle za njim, so se začele opirati na posnetke govora in so 

bile večinoma akustične (Tivadar, 2019). Jurgec (2006) navede, da je Lehiste (1962, v Jurgec, 

2006) prva predstavila temo formantnih frekvenc v standardni slovenščini, ko je proučevala 

naglašene in nenaglašene samoglasnike pri eni govorki, vendar po besedah Toporišiča (1978, v 

Tivadar, 2019) njeni rezultati niso najbolj zanesljivi. Za ene prvih veljajo tudi Toporišičeve 

meritve in proučevanje samoglasnikov, ki jih je leta 1975 predstavil pod naslovom 

Samoglasniški formanti slovenskega knjižnega jezika. V prispevku se osredotoča na vrednosti 

samoglasniških formantov F1 in F2 (Toporišič, 1975). Toporišič je tudi uvedel uveljavljeno 

delitev slovenskih samoglasnikov na nenaglašene kratke, naglašene dolge in naglašene kratke, 

ki jo je predstavil v Glasovni in naglasni podobi slovenskega jezika (1978, v Tivadar, 2004). S 

proučevanjem slovenskih samoglasnikov, natančneje s trajanjem in naglaševanjem, se je proti 

koncu 80. let 20. stoletja ukvarjala Srebot Rejec (1988). Ugotovila je, da delitev naglašenih 

samoglasnikov glede na dolžino (na dolge in kratke) ni ustrezna in bi tako slovenske 

samoglasnike lahko razdelili zgolj na dolge naglašene in kratke nenaglašene (Srebot Rejec, 

1988). Približno desetletje kasneje so Petek, Šuštaršič in Komar (1996) za mednarodno 

konferenco opravili raziskave o slovenskih samoglasnikih. Proučevali so govor treh govorcev: 



35 

 

dveh moških in ene ženske, ki so brali vnaprej pripravljene povedi. Prišli so do podobnih 

zaključkov kot Srebot Rejec, namreč da so vsi naglašeni samoglasniki dolgi ter vsi nenaglašeni 

kratki. Kot izjemo so izpostavili samoglasnik /a/, ki bi lahko imel naglašeno dolgo in kratko 

varianto (Petek idr., 1996). Po besedah Jurgca (2006) so bili Petek idr. (1996) prvi, ki so 

digitalno analizirali formantne frekvence samoglasnikov v standardni slovenščini. Po letu 2000 

sta se s proučevanjem slovenskih samoglasnikov ukvarjala predvsem Tivadar in Jurgec 

(Tivadar, 2019). Tudi onadva sta ovrgla delitev samoglasnikov glede na trajanje (Tivadar, 2004; 

Jurgec, 2011). Jurgec (2011) pa je izpostavil, da se samo pri samoglasniku /a/ opazijo razlike 

med dolgo in kratko varianto, in predlagal opredelitev še enega slovenskega samoglasnika, 

srednjega nizkega /ʌ/, kar je podrobneje predstavil v delu Slovenščina ima 9 samoglasnikov 

(2011). Njegovo trditev sta zavrnila Kocjančič Anotlik in Tivadar (2019), ki sta s pomočjo 

ultrazvoka proučila izgovor slovenskih samoglasnikov ter potrdila obstoj osmih slovenskih 

samoglasnikov, ki se razlikujejo glede na položaj jezika pri izgovoru, ne razlikujejo pa se glede 

na trajanje. Jurgec (2006) je ugotovil pozitivno povezanost formantnih frekvenc samoglasnikov 

z jakostjo, in sicer imajo samoglasniki z višjo inteziteto (zaradi trajanja, naglasa ali govora) 

višje formantne frekvence. Tivadar (2010) je v svojem delu Normativni vidiki slovenščine v 3. 

tisočletju – knjižna slovenščina med realnostjo in idealnostjo predstavil slovenske 

samoglasnike, njihovo kakovost in trajanje v realnem knjižnem govoru, ki se uporablja v 

medijih. Kot eden redkih je pri proučevanju uporabil govor nebranega besedila. Ker na podobo 

samoglasnika lahko vpliva poudarek (tako v besedi kot stavku) (Jurgec, 2006), je v raziskavi 

izbiral le besede na začetku stavkov in jih nadalje ločeval tudi glede na položaj samoglasnika v 

besedi. Vendar je ugotovil, da slednje razlikovanje daje minimalne razlike, zato je v rezultatih 

predstavil povprečne vrednosti samoglasnikov ne glede na položaj v besedi. Prišel je do sklepa, 

da so slovenski samoglasniki jasno izgovorjeni in jih določajo frekvence F1 in F2. Glede na 

trajanje sta najkrajša samoglasnika /i/ in /u/, sledita ozka /e/ in /o/, nato široka /ɛ/ in /ɔ/, najdaljši 

pa je /a/. Opazil je tudi, da imajo govorci istega spola enotno podobo slovenskih samoglasnikov, 

med spoloma pa se pojavljajo značilne razlike (Tivadar, 2010). Izpostavil je problematiko 

pomanjkanja gradiv, ki so primerna za analizo slovenščine, v svojem predhodnem delu 

(Tivadar, 2004) pa je kot eno glavnih težav navedel še izbiro ustreznih govorcev.  

V preglednici 3 in 4 so predstavljeni rezultati meritev frekvenc F1 in F2 pri slovenskih 

samoglasnikih v različnih študijah, ki smo jih opisali. V preglednici 3 so prikazane meritve za 

ženske govorke, v preglednici 4 pa za moške. Meritve so vzete za naglašene samoglasnike.  

Preglednica 3:  

Vrednosti F1 in F2 pri slovenskih samoglasnikih za ženske govorke 

Avtor raziskave Ozbič (1998)  Tivadar (2004) Tivadar (2010)  

Formant F1 (Hz) F2 (Hz) F1 (Hz) F2 (Hz) F1 (Hz) F2 (Hz) 

Samoglasnik 

/i/ 441 2544 385 2318 369 2227 
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/e/ 432 2648 429 2169 443 2201 

/ε/ 650 2105 606 1943 613 1958 

/a/ 875 1505 774 1578 780 1514 

/ɔ/ 687 1113 655 1125 681 1119 

/o/ 442 833 453 879 499 1021 

/u/ 458 1034 423 770 408 1167 

/ə/ 567 1402 / / 534 1547 

Prirejeno po Ozbič, M. (1998). Akustična spektralna FFT analiza samoglasniškega sistema 

slovenskega jezika. http://nl.ijs.si/isjt98/zbornik/sdjt98-Ozbic.pdf; Tivadar, H. (2004). 

Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem knjižnem jeziku. Slavistična 

Revija, 52(1), 31-48. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-24908130; Tivadar, H. 

(2010). Normativni vidik slovenščine v 3. tisočletju – knjižna slovenščina med realnostjo in 

idealnostjo. Slavistična revija, 58(1), 105-116. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-

41941090  

Preglednica 4:  

Vrednosti F1 in F2 pri slovenskih samoglasnikih za moške govorce 

Avtor raziskave Toporišič (1975)  Tivadar (2004) Tivadar (2010)  

Formant F1 (Hz) F2 (Hz) F1 (Hz) F2 (Hz) F1 (Hz) F2 (Hz) 

Samoglasnik 

/i/ 382 2116 351 2218,5 323 1931 

/e/ 451 1973 397 2169 385 1805 

/ε/ 585 1849 526 1821 484 1647 

/a/ 726 1332 603 1324 576 1310 

/ɔ/ 565 993 551 1000 532 1021 

/o/ 430 823 397 872 435 955 

/u/ 393 747 385 754 365 1167 

/ə/ 539 1376 / / 432 1389 



37 

 

Prirejeno po Tivadar, H. (2004). Fonetično-fonološke lastnosti samoglasnikov v sodobnem 

knjižnem jeziku. Slavistična Revija, 52(1), 31-48. 

https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-24908130; Tivadar, H. (2010). Normativni vidik 

slovenščine v 3. tisočletju – knjižna slovenščina med realnostjo in idealnostjo. Slavistična 

revija, 58(1), 105-116. https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-41941090; Toporišič, J. 

(1975). Formanti slovenskega knjižnega jezika. Slavistična Revija, 23(2), 153-169. 

https://srl.si/ojs/srl/article/view/COBISS_ID-8485165 

V preglednici 3 lahko vidimo, da se vrednosti F1 gibljejo od 369 Hz do 875 Hz, z najnižjimi 

vrednosti pri višje izgovorjenih glasovih /i/ in /e/ ter /o/ in /u/. Vrednosti za F2 segajo od 770 

Hz do 2648 Hz in naraščajo od zadnjih (/u/, /o/) proti sprednjim glasovom (/i/, /e/). Enak trend 

padanja in naraščanja F1 in F2 je viden tudi v preglednici 4, kjer so vrednosti nekoliko nižje, 

saj gre za moške govorce. Frekvence F1 se gibljejo od 323 Hz do 726 Hz, frekvence F2 pa od 

747 Hz do 2218,5 Hz. Zanimivi so rezultati ženskih govork v raziskavi Ozbičeve (1998), saj 

kažejo, da je glas /e/ izgovorjen bolj spredaj in višje kot glas /i/; glas /o/ pa bolj zadaj in višje 

kot glas /u/. Pri moških govorcih frekvence F2 v raziskavi Tivadarja (2010) kažejo, da sta tako 

ozki /o/ kot široki /ɔ/ izgovorjena nekoliko bolj zadaj kot /u/.  

Slika 8: 

Ultrazvočni prikaz položaja jezika pri slovenskih samoglasnikih za dve govorki: /i/ (svetlo siva, 

sklenjena), /e/ (svetlo siva, pikčasta), /ε/ (svetlosiva, prekinjena), /a/ (črna, sklenjena), /ɔ/ 

(temno siva, pikčasta), /o/ (temno siva, prekinjena), /u/ (temno siva, sklenjena), /ə/ (črna, 

prekinjena). Sprednji del jezika je na desni strani slike. 

Kocjančič Antolik, T. in Tivadar, H. (2019). Ultrazvočni pogled na artikulacijo slovenskih 

samoglasnikov. V Tivadar, H. (ur.) Obdobja 38: Slovenski javni govor in jezikovno-kulturna 

(samo)zavest (str.71-79). https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/10/Obdobja-

38_Kocjancic-Antolik_Tivadar.pdf 

Na sliki 8 lahko vidimo ultrazvočni prikaz položaja jezika pri izgovoru slovenskih 

samoglasnikov dveh ženskih govork, kot sta jih predstavila Kocjančič Antolik in Tivadar v 

svoji raziskavi (2009). Dobro so vidne razlike v položaju jezika pri izgovorjavi različnih 
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samoglasnikov. Pri /i/, /e/ in /ε/ je jezik pomaknjen naprej, pri /a/ in /ə/ je v srednjem delu, pri 

/u/, /o/ in /ɔ/ pa je pomaknjen nazaj. Pri sprednjih samoglasnikih je jezik najvišje pri /i/ in /e/, 

pri /ε/ je precej nižje. Razlika v položaju med /i/ in /e/ je veliko manjša, kot med /e/ in /ε/. Pri 

zadnjih samoglasnikih je jezik najvišje pri /u/, nižje pri /o/ in najnižje pri /ɔ/. Razlika v višini 

med srednjima samoglasnikoma /a/ in /ə/ je majhna, jezik je pri /a/ nekoliko bolj spuščen, še 

posebej v sprednjem delu. Med različnima govorkama so položaji jezika za različne 

samoglasnike primerljivi, vendar so opazne manjše razlike, ki so lahko posledica anatomskih 

značilnosti in usvojenih artikulacijskih navad govork (Kocjančič Anotlik in Tivadar, 2019). V 

raziskavi so opazili tudi razlike v izgovorjavi določenega samoglasnika pri istem govorcu, iz 

česar so sklepali, da za en samoglasnik ni samo enega ustreznega položaja jezika, ampak obstaja 

ciljno področje v ustni votlini, kjer mora biti glas izgovorjen (Kocjančič Anotlik in Tivadar, 

2019). 

Ozbič (1998) je izpostavila pomembnost fonetične analize glasov slovenskega jezika ne samo 

za opredelitev glasov in narečij, ampak tudi za definiranje različnih patologij. V ta namen je 

bila fonetična analiza v slovenskem govornem področju malokrat uporabljena. Kot enega 

redkih primerov smo zasledili raziskavo o vplivu zdravljenja z levodopo na izgovor 

samoglasnikov pri osebah s Parkinsonovo boleznijo, ki so jo izvedli Jacobi idr. (2019) s 

slovenskimi in nizozemskimi govorci.  

2.6.2 AKUSTIČNA ANALIZA SAMOGLASNIKOV PRI 

DIZARTRIJI 

Akustična analiza lahko zagotavlja kvantitativne, objektivne in točne podatke, ki pomagajo 

določiti prisotnost, resnost in značilnost motoričnih govornih motenj in omogočajo sledenje 

poslabšanju ali izboljšanju govora zaradi napredovanja bolezni in vpliva terapije (Kent idr., 

1999). Razlog za uporabo akustične analize za oceno motoričnih govornih funkcij je, da je 

govorni signal sestavljen iz merljivih akustičnih parametrov, ki so povezani z govorno 

produkcijo in percepcijo (Fant, 1960, v Sapir idr., 2010). Tako lahko s proučevanjem govorne 

akustike sklepamo o motoričnem delovanju govora, tako tipičnega kot netipičnega (Sapir idr., 

2010). Kent idr. (1999) zapišejo, da akustične raziskave dizartričnega govora predstavljajo 

izziv, saj gre za proučevanje kompleksne motnje, pri kateri se odstopanja pojavljajo v vseh 

govornih sistemih. Nekatera odstopanja lahko zakrijejo druga, zvočni signal pa je lahko zelo 

nizek v kontrastih, ki so pomembni za natančne meritve. Po drugi strani so take raziskave zelo 

informativne, ker omogočajo kvantitativno analizo, s pomočjo katere je mogoče opisati različne 

podstisteme in določiti povezave med zaznavnimi ocenami razumljivosti, kvalitete in vrste 

dizartrije. Tako so lahko dragocena dopolnitev zaznavnim ocenam (Kent idr. 1999).  

V klinični populaciji je bilo opaznih veliko različnih atipičnih vzorcev v izgovorjavi 

samoglasnikov. Pri nevrogenih govornih motnjah so ti vzorci navadno povezani z omejenimi 

gibi jezika in vključujejo odstopanja formantnih frekvenc visokih in sprednjih samoglasnikov 

ali centralizacijo formantnih frekvenc in zmanjšanje samoglasniškega polja (Papakyritsis, 

2021). Kadar je jezik paraliziran, hipokinetičen ali atrofičen, je lahko samoglasniško polje 

pokazatelj stopnje oškodovanosti jezika, če se zmanjšana mobilnost jezika odraža kot 
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nenavadni vzorci F1-F2. Zmanjšani gibi jezika so povezani s centralizacijo frekvenc F1 in F2 

(Kent in Kim, 2003). Centralizacija samoglasnikov je pogost pojav pri večini dizartrij. (Sapir 

idr., 2007; Sapir idr., 2010). Kent in Kim (2003) navajata, da je najbolj razširjen način za prikaz 

centralizacije samoglasniško polje (Vowel Space Area – VSA), vendar so kasneje razvili še 

meritvi VAI in FCR, ki sta se izkazali za primernejši (Sapir idr., 2010; Sapir idr., 2011; Skodda 

idr., 2011). Zaradi manjših artikulacijskih gibov in posledično centralizacije samoglasnikov je 

pričakovano, da bo samoglasniško polje pri osebah z dizartrijo zmanjšano v primerjavi z 

zdravimi govorci (Kent in Kim, 2003). Izboljšanje govora kot posledica zdravljenja se odraža 

kot povečanje samoglasniškega polja proti normalnim vrednostim (Sapir idr., 2007). Dokazi 

akustičnih študij podpirajo sklepe, da je obseg gibov artikulatorjev pri dizartriji zmanjšan, kar 

vodi v oškodovano artikulacijo zaradi oškodovanih in manj razlikovalnih formantnih struktur 

samoglasnikov (Skodda idr., 2011) 

2.6.3 AKUSTIČNA ANALIZA SAMOGLASNIKOV PRI 

PARKINSONOVI BOLEZNI 

Akustične značilnosti govora oseb s Parkinsonovo boleznijo so navadno povezane z okvarami 

motorike jezika in čeljusti (Meluzzi, 2021). Omejeni gibi artikulatorjev vodijo v nezadostno 

izoblikovanost samoglasnikov, saj prihaja do centralizacije, ki se dobro vidi v zmanjšanju 

trikotnega samoglasniškega polja, ki omogoča grafični prikaz samoglasniškega trikotnika 

(Skodda idr., 2011). Bang idr. (2013) so v raziskavi prišli do sklepov, da imajo osebe s PB 

moteno artikulacijo, ki izhaja iz težav z oslabljenimi gibi jezika naprej-gor in nazaj-dol ter 

nesimetrično centralizacijo samoglasniških formantov, kar vpliva na poslušalčevo zaznavo 

samoglasnikov. Tudi Tjaden idr. (2000, v Pinto idr., 2017) so opazili, da se pri produkciji 

samoglasnikov pojavlja zmanjšano samoglasniško polje, ki skupaj s spirantizacijo in 

koartikulacijo prispeva k manjšemu fonetičnemu kontrastu v naprednejših fazah bolezni. Wen 

idr. (2020) navajajo, da je artikulacija samoglasnikov tekom napredovanja bolezni vedno bolj 

prizadeta. Ob upoštevanju, da medikamentozno zdravljenje in napredovanje bolezni lahko na 

različne načine vplivata na govor oseb s PB, je pregled artikulacije samoglasnikov v zgodnjih 

fazah bolezni, preden so deležni terapije, ključen za pridobitev večjega števila informacij o 

razvoju njihovih govornih motenj (Rusz idr., 2013). 

Znanstveniki so predvidevali, da imajo zaradi hipokinezije artikulacijskega sistema osebe s PB 

manjše samoglasniško polje kot zdravi govorci, vendar so rezultati študij, ki so primerjale 

samoglasniško polje med zdravimi in osebami s PB, različni (Whitefield in Mehta, 2019). 

Tjaden idr. (2013) so ugotovili zmanjšano samoglasniško polje pri osebah s PB v primerjavi z 

zdravimi govorci, medtem ko Sapir idr. (2007), Sapir idr. (2010), Weismer idr. (2001) ter druge 

raziskave med skupinama govorcev niso našle statistično pomembnih razlik. Prav tako so bile 

meritve VSA, čeprav dobro uveljavljene kot najpogostejše akustične meritve v raziskovanju 

motene artikulacije samoglasnikov, dokazane kot neobčutljive na blago in zmerno obliko 

dizartrije pri PB (Skodda idr., 2011).  

Učinkoviteje so med zdravimi in bolnimi govorci razlikovale meritve, ki se opirajo na razmerja 

med formantnimi frekvencami (npr. FCR, VAI …). Skodda idr (2011) ter Sapir idr. (2011) so 
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v raziskavah uporabili VAI, ki je bolje razlikoval med govorci s PB in kontrolno skupino kot 

meritve VSA. Ugotovili so, da je meritev VAI učinkovitejša pri zaznavanju subkliničnih 

sprememb v artikulaciji samoglasnikov in je zato lahko primerna kot zgodnja objektivna 

meritev oškodovanosti artikulacije samoglasnikov pri PB (Skodda idr., 2011). Tudi meritev 

FCR se je izkazala za zelo občutljivo meritev artikulacije samoglasnikov, ki učinkovito 

razlikuje med zdravim in dizartričnim govorom (Sapir idr., 2010). Bang idr. (2013) so v svoji 

raziskavi ugotovili, da razmerja med frekvencami F1 in F2 pri posameznih samoglasnikih prav 

tako dajejo diskriminativne rezultate med zdravim in okvarjenim govorom. Številne raziskave 

(Sapir idr., 2007; Sapir idr., 2010; Skodda idr., 2011) so kot občutljivo in med dizartričnim in 

zdravim govorom diskriminativno meritev izpostavile razmerje F2i/F2u, ki predstavlja razdaljo 

med izgovorom samoglasnikov /i/ in /u/. Razmerje centralizacije formantov in razmerje 

F2i/F2u sta bila neobčutljiva na razlike med spoloma, ki pa so vplivale na rezultate VSA (Sapir 

idr., 2010). 

V raziskavi nenatančne artikulacije pri PB so Rusz idr. (2013) ugotovili, da je F2u edina meritev 

izključno enega samoglasnika, ki razlikuje med zdravim in blagim dizartričnim govorom, zato 

so /u/ opredelili kot najbolj prizadet samoglasnik pri blagi dizartriji pri PB. Ugotovili so, da je 

v začetnih fazah bolezni najbolj prizadet glas /u/, nato glas /i/, glas /a/ pa je najbolj odporen na 

spremembe v zgodnjih fazah bolezni. Tako sklepajo, da je izgovorjava glasu /a/ manj zahtevna, 

kot produkcija glasov /i/ in /u/. Če primerjamo glasova /i/ in /u/, je glas /u/ zahtevnejši, saj so 

pri njegovi produkciji vključene še orofacialne mišice, ki zaokrožijo ustnice. Ker je /u/ zadnji 

samoglasnik in je pri njegovem izgovoru zadnji del jezika (koren) bolj aktiven, sklepajo, da se 

pri bolezni težave z artikulacijo jezika razvijajo od zadaj naprej – od korena proti konici jezika, 

kar se odraža tudi pri požiranju (Rusz idr., 2013; Sapir idr., 2008).  

2.6.3.1 Jezik govorca 

Pinto idr. (2017) so proučevali, kako se govor oseb s PB razlikuje glede na jezik govorca, 

kakšne so podobnosti in razlike v govorni produkciji. S tem so želeli ugotoviti ne samo kakšne 

so težave z govorom zaradi značilnosti bolezni, ampak tudi težave, ki nastanejo zaradi vpliva 

specifik govorčevega jezika. Ne glede na to, kako se neki govorni pojav ocenjuje, obvladuje ali 

proučuje, je treba vedeti, kateri procesi govorne produkcije so univerzalni in kateri so pod 

vplivom medjezikovnih razlik. Dosedanje študije so pokazale več podobnosti kot razlik, kako 

dizartrija pri PB prizadene govor v različnih jezikih. Še vedno pa bi bilo potrebnih več raziskav 

na tem področju zaradi raznolikosti jezikov. Proučevanje patoloških stanj govora in povezanost 

teh s specifičnimi jeziki lahko pomaga razširiti razumevanje delovanja govora, izboljšati 

trenutne modele govorne kontrole in razširiti pričakovanja o motoričnih govornih motnjah 

(Pinto idr., 2017).  

2.6.3.2 Govorna naloga 

Medtem ko so težave z artikulacijo pogosto raziskane (Sapir idr., 2007; Skoda idr., 2011), je 

bilo narejenih malo raziskav o tem, kako govorna naloga vpliva na resnost artikulacijskih težav 

(Rusz idr., 2013). Pri zdravljenih bolnikih z blago do zmerno PB so nenatančno artikulacijo 
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preiskovali v govorni nalogi ponavljanja (Sapir idr., 2007; Sapir idr., 2010) in pri branju 

odlomka (Skoda idr., 2011). Uporabljali so tudi naloge držanja fonacije samoglasnikov (Bang 

idr., 2013), redkejše pa so raziskave artikulacije samoglasnikov v prostem govoru (Rusz., 

2013). Vedno več je dokazov, da se znaki dizartrije razlikujejo glede na govorno nalogo. 

Dizartrični govor naj bi bil bolj akustično spremenjen pri spontanem govoru kot pri drugih ne-

spontanih govornih nalogah (Kempler in Van Lancker, 2002). Izkazalo se je, da je bil govor 

bolj spremenjen pri spontanem govoru, kot je monolog, v primerjavi s tipičnimi ne-spontanimi 

govornimi nalogami, kot sta ponavljanje stavkov in branje odlomka. Glede na rezultate študije 

(Rusz idr., 2013) je monolog najbolj prizadeta govorna naloga pri bolnikih s PB celo v zgodnjih 

fazah bolezni. Za razliko od naprednejših faz bolezni, ko je tudi fonacija lahko primerna za 

ocenjevanje govora, je v zgodnji fazi ta naloga preenostavna, da bi se odstopanja lahko izrazila. 

Naloga ponavljanja stavkov ima prednost, da je vsak samoglasnik vzet iz enake ponavljajoče 

fraze, torej enakega glasovnega okolja, vendar to ne ustreza raznolikosti in fleksibilnosti 

celotnega govora. Ta raznolikost je dobro zajeta pri branju odlomka, kjer so samoglasniki 

izgovorjeni v različnih okoljih. Vendar pa pri takih ne-spontanih nalogah govorec izgovarja 

vnaprej pripravljena besedila in lahko več pozornosti namenja artikulaciji, za razliko od 

spontanih govornih nalog, ki zahtevajo celoten proces načrtovanja govora in tako mehanizmi 

artikulacije dobijo manj pozornosti. Pomanjkljivost uporabe spontanega govora za analizo je 

manjša možnost uporabe enakih glasov in besed v enakih frazah pri vseh sodelujočih, zato 

morajo biti proučevani samoglasniki previdneje izbrani (Rusz, 2013). Določen tip govorne 

naloge torej lahko pomembno vpliva na artikulacijo samoglasnikov. Kompleksne naloge, kot 

je monolog, so bolj verjetni pokazatelji deficitov v govoru osebe s PB (Rusz idr., 2013).  

2.6.3.3 Zaznavna ocena in akustične meritve 

Nekatere študije so raziskovale povezave med meritvami samoglasnikov in zaznavno oceno 

razumljivosti dizartričnih govorcev (Pinto idr., 2017; Rusz idr., 2013; Skodda idr., 2011). 

Izkazalo se je, da so objektivne akustične meritve bolj občutljive pri razkrivanju motene 

artikulacije govorcev s PB kot zaznavne ocene strokovnjakov in tako uspešneje pomagajo 

prepoznati subklinične znake govornih okvar pri PB (Rusz idr., 2013; Sapir idr., 2010). Ker 

zaznavna ocena navadno temelji na lestvicah razumljivosti, take metode niso primerne za oceno 

govora v zgodnjih fazah PB, ko je dizartrija še blaga ali celo neopazna in ima manjši vpliv na 

razumljivost (Rusz idr., 2013). Nasprotno pa so akustične meritve artikulacije samoglasnikov 

lahko primerne za oceno govorne razumljivosti tudi v zgodnjih fazah bolezni, saj so z 

razmeroma visoko natančnostjo (80 %) predvidele okvarjeno artikulacijo, tudi ko z zaznavnimi 

ocenami še ni bilo mogoče prepoznati dizartrije (Rusz idr., 2013). V raziskavi so Skodda idr. 

(2011) dokazali, da meritev VAI prepozna odstopanja v govoru oseb s PB že pri blagi dizartriji, 

ko zaznavana ocena še daje rezultate nespremenjene razumljivosti. VAI je torej pri PB 

zmanjšan, celo preden se pokažejo težave v govoru, ki bi jih lahko poslušalci zaznali (Skodda 

idr., 2011). Objektivne akustične meritve lahko zajamejo že zelo majhna odstopanja v govoru 

oseb s PB (Rusz idr., 2013), zato bi bile nekatere meritve samoglasnikov lahko uporabne za 

prepoznavanje dizartrije pri PB (Pinto idr., 2017). Poznavanje okvarjene artikulacije v zgodnjih 

fazah bolezni je lahko v pomoč pri nevrološkem zdravljenju in govorni rehabilitaciji oseb s PB 

(Rusz idr., 2013; Sapir idr., 2010). Wen idr. (2020) spremembe formantnih vrednosti 
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samoglasnikov predlagajo kot učinkovito orodje za zgodnjo identifikacijo glasovnih težav pri 

PB in za sledenje napredovanju bolezni. Rusz idr., (2013) celo predlagajo, da bi bila 

oškodovana artikulacija samoglasnikov lahko zgodnji pokazatelj Parkinsonove bolezni in tako 

ključna za njeno napoved. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Parkinsonova bolezen prizadene številne telesne sisteme in vpliva na posameznikovo celotno 

delovanje. Zdravljenje zato ne sme biti usmerjeno zgolj na izboljšanje kliničnih znakov, ampak 

mora upoštevati vse vidike bolnikovega funkcioniranja v vsakodnevnem življenju (Trošt, 

2013). Za čim bolj učinkovito pomoč in zdravljenje je potreben multidisciplinaren pristop, ki 

zahteva sodelovanje številnih strokovnjakov, med drugim tudi logopeda (Ogrin, 2000). 

Logopedska obravnava je usmerjena na izboljšanje bolnikovega sporazumevanja in požiranja 

in se lahko izvaja v katerikoli fazi bolezni (Trpkov, 2013), z namenom zagotavljanja čim bolj 

kakovostnega in samostojnega življenja bolnikov (Ogrin, 2000). Pomemben del logopedske 

terapije predstavlja ocena bolnikovega govora za namene diagnostike ter sledenje napredovanju 

bolezni in učinkovitosti terapije. Zaznavne ocene govora so najbolj razširjen način ocenjevanja, 

čeprav niso nujno vedno najbolj veljavne in zanesljive (Papakyritsis, 2021). Dobra dopolnitev 

zaznavnim ocenam so akustične meritve, ki dajejo kvantitativne, objektivne in točne podatke 

(Kent idr., 1999). Številne raziskave so pokazale, da lahko objektivne akustične meritve kažejo 

na odstopanja v govoru pri PB, še preden jih zaznamo s prostim ušesom (Rusz idr., 2013; 

Skodda idr., 2011). Na akustične značilnosti njihovega govora vplivajo gibi artikulatorjev, ki 

so zaradi narave bolezni omejeni (Meluzzi, 2021). Proučevanje artikulacije samoglasnikov 

nazorno pokaže odstopanja v motoričnih gibih jezika, ki vodijo v centralizacijo samoglasnikov, 

ta pa vpliva na razumljivost njihovega govora (Bang idr., 2013). Akustične analize 

samoglasnikov tako dajejo pomembne informacije o razumljivosti in artikulacijskih težavah že 

v zgodnjih fazah bolezni, kar lahko pripomore k ustreznejšem nevrološkem zdravljenju in 

dovolj zgodnji govorni rehabilitaciji (Rusz idr., 2013; Sapir idr., 2010).  

V raziskavi za magistrsko nalogo bomo s pomočjo akustične analize proučevali izgovor 

samoglasnikov pri osebah s Parkinsonovo boleznijo. V Sloveniji se akustična analiza redko 

uporablja za proučevanje odstopanj v govoru v kliničnem okolju. Akustične meritve govora 

Slovencev s Parkinsonovo boleznijo so bile do sedaj uporabljene le v eni študiji (Jacobi idr., 

2019), ki je proučevala vpliv zdravljenja z levodopo na govor bolnikov v Sloveniji in na 

Nizozemskem. Naša raziskava je torej pomembna, saj v Sloveniji še ni bilo narejenih veliko 

raziskav s področja akustične analize pri hipokinetični dizartriji, čeprav je tak način ocenjevanja 

govora v tujini že razširjen. V našem prostoru bo to ena prvih takih raziskav in predstavlja 

pomemben napredek na logopedskem in fonetičnem področju. Tak način ocenjevanja govora 

bi namreč lahko pomagal pri zgodnji detekciji težav, kar vodi v učinkovitejšo terapijo. Dodatno 

prednost raziskave vidimo v tem, da se osredotočimo samo na izgovor samoglasnikov. Ta se 

lahko poslabša že v začetnih fazah bolezni in je eden prvih znakov, na katere bi morali biti 

pozorni (Rusz idr., 2013; Skodda idr., 2012).  
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3.2 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Osnovni cilj magistrskega dela je s pomočjo programa za akustično analizo PRAAT (Boersma 

in Weenink, 2022) analizirati samoglasnike pri osebah s Parkinsonovo boleznijo, v prostem 

govoru in branju izbranega odlomka in dobljene rezultate primerjati s kontrolno skupino (tj. 

zdravi govorci, primerljivi po starosti, spolu in regiji). 

Ugotoviti želimo, kakšna sta polje in indeks artikulacije samoglasnikov pri osebah s PB in kako 

se te meritve razlikujejo od zdravih govorcev. Zanima nas, ali posamezne meritve dajejo 

pomembno različne rezultate med zdravimi in bolnimi ter katera meritev je bolj občutljiva na 

odstopanja. Preveriti želimo tudi, kako raznolikost govorne naloge vpliva na dobljene rezultate.  

Na podlagi ciljev raziskave smo si postavili naslednje hipoteze: 

H1: Samoglasniško artikulacijsko polje (VSA) bo pri osebah s PB manjše kot pri kontrolnih 

zdravih govorcih. 

H2: Indeks artikulacije samoglasnikov (VAI) bo pri osebah s PB nižji kot pri kontrolnih zdravih 

govorcih.  

H3: Indeks artikulacije samoglasnikov (VAI) bo bolj diskriminativen med osebami s PB in 

zdravimi govorci kot Samoglasniško artikulacijsko polje (VSA).   

H4: Analiza spontanega govora bo bolj diskriminativna med osebami s PB in zdravimi govorci 

kot analiza branja izbranega odlomka. 

3.3 METODOLOGIJA 

Izvedli smo kavzalno neeksperimentalno metodo in uporabili kvantitativni raziskovalni pristop. 

3.3.1 OPIS RAZISKOVALNEGA VZORCA 

Vzorec raziskave je namenski, neslučajen. V raziskavi je sodelovalo pet oseb s Parkinsonovo 

boleznijo iz Osrednje Slovenije, dva moška in tri ženske. Njihov materni jezik je slovenščina, 

stari pa so od 50 do 57 let. Čas trajanja Parkinsonove bolezni od postavitve diagnoze do 

sodelovanja v raziskavi je med 1 in 10 let. Osebe v preteklosti niso obiskovale logopedske 

terapije za govor ter pred nastopom bolezni niso imele drugih govornih, jezikovnih motenj ali 

motenega sluha. Posamezniki niso imeli klinično prisotnih kognitivnih primanjkljajev, ki bi 

lahko vplivali na sodelovanje. V preglednici 5 so predstavljeni govorci s PB in njihove glavne 

značilnosti. 
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Preglednica 5:  

Glavne značilnosti govorcev s Parkinsonovo boleznijo 

 SPOL STAROST TRAJANJE BOLEZNI 

Govorec P1 ženski 71 let 2 leti 

Govorec P2 moški 73 let 4 leta 

Govorec P3 ženski 62 let 1 leto 

Govorec P4 moški 70 let 10 let 

Govorec P5 ženski 53 let 8 let 

 

Glede na sodelujoče osebe s PB smo poiskali po starosti in spolu ujemajoče zdrave govorce, 

prav tako iz Osrednje Slovenije. Njihova starost in spol sta predstavljena v preglednici 6. 

Preglednica 6:  

Glavne značilnosti zdravih govorcev 

 SPOL STAROST 

Govorec Z1 ženski 73 let 

Govorec Z2 moški 72 let 

Govorec Z3 ženski 62 let 

Govorec Z4 moški 70 let 

Govorec Z5 ženski 55 let 

 

3.3.2 POSTOPKI ZBIRANJA PODATKOV 

K sodelovanju v raziskavi smo govorce s PB povabili preko društva Trepetlika (Društvo 

bolnikov s parkinsonizmom in drugimi ekstrapiramidnimi motnjami), kamor smo poslali 

prošnjo za sodelovanje v raziskavi (priloga 1). Zdrave govorce smo poiskali v domačem okolju 

in pri tem upoštevali značilnosti (spol, starost) govorcev s PB. Sodelovanje v raziskavi je bilo 

prostovoljno in anonimno. Sodelujoči so prejeli podrobnejša navodila glede sodelovanja, 

namena in poteka raziskave (priloga 2) in tudi podpisali soglasje k sodelovanju v raziskavi. 

Pred snemanjem smo pridobili nekaj osnovnih podatkov: spol, starost, regija, kdaj je bila 

diagnosticirana bolezen in če jemljejo kakšna zdravila. Snemanje govora sodelujočih v 
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raziskavi (govorci P1, P2, P3, P5, Z1) smo opravili na Inštitutu za slovenski jezik Frana 

Ramovša, kjer smo dostopali do ustrezne snemalne opreme. Uporabili smo zunanji 

kondenzatorski mikrofon Neumann TLM 103 s frekvenčnim razponom 20 Hz–20 kHz, 

impedanco 50 Ohmov in smerno karakteristiko v obliki kardioide. V primeru nezmožnosti 

obiska Inštituta smo sodelujoče (govorci P4, Z2, Z3, Z4, Z5) posneli na domu v tihem okolju s 

prenosnim digitalnim snemalnikom Zoom H2n, ki ima frekvenčni razpon 50 Hz–20 kHz. 

Vgrajenih ima pet mikrofonov, uporabljena je bila 90° X/Y konfiguracija snemanja. Ob 

snemanju je bil mikrofon oz. snemalnik od ust govorca oddaljen približno 15 cm. Postopek 

zbiranja podatkov je potekal od julija 2021 do marca 2022.  

Sodelujoče smo posneli pri dveh različnih govornih nalogah: glasnem branju in spontanem 

govoru. Po posvetu z logopedinjami na Nevrološki kliniki v Ljubljani smo se odločili za 

besedila iz vsakdanjega življenja, saj naj bi ta dajala podatke najbližje njihovemu 

vsakodnevnemu govoru. Izbrali smo dva odlomka iz poljudnoznanstvene revije Moj planet, 

objavljena v marcu 2021, z naslovom Oljkarji obrezujejo oljke in Kako urediti dom kuncu 

(priloga 3). Oba sta vsebovala vsaj 12 primerov vseh robnih samoglasnikov. Da bi izključili 

težave pri branju, so sodelujoči besedilo lahko predhodno tiho prebrali. Za snemanje spontanega 

govora smo sodelujoče prosili, da približno eno minuto govorijo o svojem najljubšem izletu ali 

potovanju.  

3.3.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Posnetki so bili digitalizirani s hitrostjo vzorčenja 48 kHz in 16-bitno kvantizacijo. Analiza 

posnetkov je potekala na prenosnem računalniku Lenovo IdeaPad 300 v programu za akustično 

analizo govora PRAAT (Boersma in Weenink, 2022). Za vsakega sodelujočega smo pridobili 

en posnetek, ki smo ga v programu ločili na tri dele: dva posnetka branja odlomka in en 

posnetek spontanega govora. Vsak posnetek smo shranili pod ustrezno šifro oblike P1_M_O, 

glede na stanje (P = govorec s PB; Z = zdrav govorec), zaporedno številko (govorec s PB in 

ujemajoč zdrav govorec imata enako številko), spol (M = moški; Z = ženski) in govorno nalogo 

(O = branje prvega odlomka o oljkah; K = branje drugega odlomka o kuncu; P = prosti govor). 

V vsakem posnetku smo s pomočjo slušne analize govora, vizualne analize spektrograma in 

zapisa valovanja zvoka označili samoglasnike. Samoglasnike, ki niso bili jasni ali so imeli ob 

izgovoru prisoten šum, smo izločili iz analize. V preglednici 7 je predstavljeno število 

ponovitev robnih samoglasnikov, ki smo jih vključili v analizo pri posameznem govorcu za 

posamezno govorno nalogo.  

  



47 

 

Preglednica 7:  

Število ponovitev robnih samoglasnikov za posameznega govorca 

 PROSTI GOVOR BRANJE 

Govorec Št. 

ponovitev 

/a/ 

Št. 

ponovitev 

/i/ 

Št. 

ponovitev 

/u/ 

Št. 

ponovitev 

/a/ 

Št. 

ponovitev 

/i/ 

Št. 

ponovitev 

/u/ 

P1 40 31 7 85 72 30 

P2 23 24 6 85 75 32 

P3 55 55 14 90 78 29 

P4 90 59 21 87 69 27 

P5 52 47 15 90 76 27 

Z1 50 28 15 90 75 29 

Z2 35 12 6 85 70 25 

Z3 49 48 10 100 81 30 

Z4 85 46 19 92 68 21 

Z5 71 79 22 96 80 29 

 

S pomočjo programa smo avtomatsko izmerili frekvence F1 in F2 v srednjih 50 % trajanja 

samoglasnika in dobljene rezultate vnesli v program Microsoft Excel 2016. Za vsakega govorca 

smo rezultate razdelili na tiste, pridobljene v prostem govoru, in na tiste, pridobljene pri branju. 

Preverili smo normalnost porazdelitve podatkov za vsak samoglasnik v posamezni govorni 

nalogi. Ker pri nekaterih samoglasnikih porazdelitev ni bila normalna in je bilo nekaterih 

meritev malo (/u/ v prostem govoru), smo za opisno statistiko izbrali srednjo vrednost 

(mediano) in interkvartilni razmik. Izračunali smo ju za frekvence F1 in F2 za vse samoglasnike 

pri vsakem govorcu, ločeno za branje in spontani govor. Iz vrednosti za robne samoglasnike 

(/i/, /a/, /u/) smo nato izračunali VSA in VAI za vsakega govorca glede na tip govorne naloge. 

Za izračune smo uporabili naslednje enačbe: 

VSA = ABS((F1i*(F2a–F2u)+F1a*(F2u–F2i)+F1u*(F2i– F2a))/2).  

VAI = (F2i+F1a)/(F2u+F2a+F1u+F1i) 
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Statistična analiza pridobljenih podatkov je bila opravljena s programoma Microsoft Excel 

2016 in IBM SPSS Statistics 28.0. Zaradi majhnosti vzorca smo za preverjanje hipotez uporabili 

neparametrični statistični test Mann-Whitney U za preverjanje statistično pomembnih razlik 

med dvema neodvisnima vzorcema. Upoštevali smo stopnjo tveganja p < 0,05. Izračunali smo 

tudi mere velikosti učinka, ki se uporabljajo za napovedovanje, v kolikšni meri je predstavljen 

fenomen prisoten v populaciji. Večja je ta vrednost, v večji stopnji je fenomen izražen: 0,00 – 

0,29 je nizka; 0,30 – 0,49 je srednja; 0,50 – 1,00 je visoka (Cohen, 1988). 

Ker je v statistično analizo pomembnosti razlik med skupinama vključenih le pet vrednosti za 

vsako skupino (za vsakega udeleženca je izračunana ena vrednost VSA in ena VAI), je 

primerjava parov udeležencev z in brez PB podana tudi opisno. 

3.4 ANALIZA REZULTATOV 

Rezultati akustičnih meritev so predstavljeni v dveh podpoglavjih, razdeljenih glede na tip 

govorne naloge. Najprej so predstavljeni rezultati prostega govora, nato pa rezultati branja 

izbranega odlomka. V vsakem podpoglavju so predstavljene srednje vrednosti (mediane) ter 

interkvartilni razmik formantov robnih samoglasnikov, iz njih izračunane meritve in rezultati 

statističnega testa. 

3.4.1 PROSTI GOVOR 

V preglednici 8 so predstavljene mediane in interkvartilni razmiki prvih dveh formantov robnih 

samoglasnikov za posameznega govorca, pridobljeni iz prostega govora. Najprej so zapisani 

rezultati govorca s PB, v vrstici pod njim pa rezultati po starosti in spolu ujemajočega zdravega 

govorca. Govorec s PB, označen s P in ujemajoči zdravi govorec, označen z Z, imata enako 

zaporedno številko. Za lažjo primerjavo so mediane vseh govorcev za F1 in F2 predstavljene 

tudi na sliki 9. 

Preglednica 8:  

Srednje vrednosti in interkvartilni razmiki (v oklepaju) prvih dveh formantov za vse govorce v 

prostem govoru 

 /a/ /i/ /u/ 

 F1 (Hz) F2 (Hz) F1 (Hz) F2 (Hz) F1 (Hz) F2 (Hz) 

P1 589,5 (210) 1581,5 (292) 338 (53) 2249 (386,5)  338 (34) 1203 (236) 

Z1 596 (361) 1455 (157) 365,5 (105) 2346 (223) 311 (38) 1149 (164)   

P2 478 (74,5) 1260 (210) 370 (22,75) 1781,5 (238) 377 (19) 1069 (88) 

Z2 625,5 (110) 1160 (564) 369 (63) 2071 (59) 401 (64) 959,5 

(423) 
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P3 692 (290,5) 1554 (191) 375 (51,5) 2425 (214,5) 405 (54) 1060,5 

(166,5) 

Z3 713 (150) 1560 (242) 375 (55) 2230,5 (211) 418 (84) 965 (191) 

P4 436,5 (155) 1285 (479,5) 318 (72,5) 1887 (307) 300 (73) 967 (176) 

Z4 606 (128) 1319 (188) 381 (36,5) 2138,5 (196) 385 (51) 974 

(555,5)  

P5 619,5 

(140,75) 

1645 (250) 404 (46) 2358 (295,5) 399 (65) 1352 (372) 

Z5 691 (99) 1569 (236,5) 406 (46) 2310 (262) 416,5 (29) 1069 

(461,5)  

 

Slika 9:  

Mediane F1 in F2 vseh govorcev v prostem govoru; /a/ krog, /i/ trikotnik, /u/ kvadrat; P1, Z1 

modra; P2, Z2 vijolična; P3, Z3 zelena; P4, Z4 rumena; P5, Z5 rdeča; zdravi govorci imajo 

prazne oznake 

 

VREDNOSTI F1 

Najprej si poglejmo srednje vrednosti in interkvartilne razmike prvega formanta za posamezne 

samoglasnike. Primerjali bomo vrednost F1 posameznega govorca s PB z vrednostjo 

ujemajočega zdravega govorca, da čim bolj zmanjšamo vpliv starosti in spola na rezultate. 
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Srednje vrednosti F1 za glas /a/ so pri vseh govorcih s PB nižje kot pri ujemajočih zdravih 

govorcih. Vrednosti za /a/ se pri govorcih s PB gibljejo od 478 Hz do 692 Hz. Najnižjo vrednost 

ima drugi govorec s PB (P2), ki ima tudi najmanjši interkvartilni razmik (74,5). Najvišjo 

vrednost F1 pri govorcih s PB ima tretji govorec (P3), ki ima hkrati tudi največji interkvartilni 

razmik (290,5). Pri zdravih govorcih se vrednosti za F1 pri /a/ gibljejo od 596 Hz do 713 Hz. 

Največje odstopanje od ujemajočega zdravega govorca ima četrti govorec s PB in sicer se 

vrednosti razlikujeta za 169,5 Hz. 

Za glas /i/ so vrednosti govorcev s PB od 318 Hz do 404 Hz, vrednosti zdravih govorcev pa od 

365,5 Hz do 406 Hz. Najnižjo vrednost pri govorcih s PB ima četrti govorec (P4), najvišjo pa 

peti govorec (P5). Najmanjši interkvartilni razmik ima P2 (22,75), največjega pa Z1 (105). 

Interkvartilni razmiki za F1 pri /i/ so nižji kot pri /a/. Vrednosti F1 za /i/ pri P1, P4 in P5 so 

nižje kot vrednosti ujemajočih zdravih govorcev. Tretji par govorcev ima enako srednjo 

vrednost, pri drugem paru pa ima govorec s PB malenkost višjo vrednost kot ujemajoči zdrav 

govorec. Razlike med zdravimi in bolnimi govorci niso velike, največje je odstopanje pri 

vrednosti četrtega govorca s PB, ki se od ujemajočega zdravega govorca razlikuje za 63 Hz.  

Pri glasu /u/ so srednje vrednosti F1 pri skoraj vseh govorcih s PB nižje kot pri ujemajočih 

zdravih govorcih. Izjema je le P1, ki ima vrednost za 27 Hz višjo kot Z1. Najnižjo vrednost pri 

bolnih govorcih ima četrti govorec (300 Hz), najvišjo pa tretji govorec (405 Hz). Pri zdravih 

govorcih se vrednosti gibljejo od 311 Hz do 418 Hz. Največji interkvartilni razmik ima Z3 (84), 

najmanjšega pa P2 (19). Največja razlika med vrednostjo govorca s PB in ujemajočega 

zdravega govorca je pri četrtem paru (85 Hz).  

Če povzamemo, imajo govorci s PB nižjo srednjo vrednost F1 za /a/ kot ujemajoči zdravi 

govorci, Pri drugih dveh robnih samoglasnikih razlike med zdravimi in bolnimi niso tako 

enoznačne in so večinoma manjše kot pri /a/. Vsi govorci imajo najvišjo vrednost F1 pri /a/. 

Najnižjo srednjo vrednost ima za vse tri robne samoglasnike četrti govorec s PB. Tudi največje 

razlike med bolnim in ujemajočim zdravim govorcem so opazne pri četrtem paru govorcev. 

VREDNOSTI F2 

Srednje vrednosti F2 za glas /a/ so pri prvem, drugem in petem govorcu s PB višje, pri tretjem 

in četrtem pa nižje kot pri ujemajočem zdravem govorcu. Vrednosti se pri govorcih s PB 

gibljejo od 1260 Hz do 1645 Hz. Najnižjo ima drugi govorec s PB, najvišjo pa peti govorec s 

PB. Pri zdravih govorcih se vrednosti gibljejo od 1160 Hz (Z2) do 1569 Hz (Z5). Najnižja 

vrednost pri zdravih govorcih, ki pripada drugemu govorcu, je presenetljivo nizka. Najmanjši 

interkvartilni razmik ima Z1 (157), največjega pa Z2 (564). Največja razlika med bolnim in 

ujemajočim zdravim govorcem je pri prvem paru govorcev.  

Pri glasu /i/ so srednje vrednosti F2 pri prvem, drugem in četrtem govorcu s PB nižje kot pri 

ujemajočih zdravih govorcih. Pri tretjem in petem govorcu s PB so vrednosti višje kot pri 

ujemajočih zdravih govorcih. Razpon rezultatov pri osebah s PB je od 1781 Hz (P2) do 2425 

Hz (P3), pri zdravih osebah pa od 2071 Hz (Z2) do 2346 Hz (Z1). Največji interkvartilni razmik 

ima P1 in sicer 386,5, najmanjšega pa Z2 in sicer 59. Največja odstopanja med bolnim in 
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ujemajočim zdravim govorcem so pri drugem paru govorcev, najmanjša pa pri petem paru 

govorcev.  

Srednje vrednosti F2 za glas /u/ se pri govorcih s PB gibljejo od 967 Hz do 1352 Hz. Najnižjo 

vrednost ima četrti govorec, najvišjo pa peti govorec s PB. Pri zdravih govorcih te vrednosti 

segajo od 959.5 Hz (Z2) do 1149 Hz (Z1). Vrednosti pri prvem, drugem, tretjem in petem 

govorcu s PB so višje kot pri ujemajočih zdravih govorcih. Vrednosti pri četrtem pa nižje, 

vendar je ta razlika zelo majhna. Največje odstopanje med bolnim in zdravim govorcem je pri 

petem paru govorcev, najmanjše pa pri četrtem paru. Največji interkvartilni razmik ima Z4 

(555.5), najmanjšega pa P2 (88).  

Vidimo lahko, da odstopanja pri istem samoglasniku med govorci s PB in ujemajočimi zdravimi 

govorci potekajo v različne smeri – pri nekaterih imajo zdravi govorci višje vrednosti, pri drugih 

pa nižje. Pri vseh govorcih ima najnižje vrednosti F2 samoglasnik /u/, sledi /a/, najvišje 

vrednosti pa ima samoglasnik /i/.  

Za lažjo prestavo kaj nam vrednosti iz Preglednice 8 povedo o premikih jezika smo za vse 

govorce izrisali samoglasniški trikotnik. V istem grafu sta izrisana samoglasniški trikotnik za 

govorca s PB in po spolu in starosti ujemajočega zdravega govorca. Moder trikotnik predstavlja 

govorca s PB, oranžen pa ujemajočega zdravega govorca. Točke nam izrišejo srednjo vrednost 

položaja jezika v ustni votlini za določen robni samoglasnik. Sprednji del ustne votline je proti 

levi strani grafa, zadnji del pa proti desni.  

Slika 10:  

Samoglasniški trikotnik za govorca P1 in Z1 v prostem govoru 

 

Na sliki 10 vidimo izrisan samoglasniški trikotnik za prvi par govorcev. Vidimo, da je razdalja 

med izgovornima točkama glasov /i/ in /u/ pri zdravem govorcu daljša. Izgovor glasov /i/ in /a/ 
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je pri osebi s PB pomaknjen višje v ustni votlini, izgovor glasu /u/ pa nižje kot pri zdravem 

govorcu.  

Slika 11:  

Samoglasniški trikotnik za govorca P2 in Z2 v prostem govoru 

 

Na sliki 11 je predstavljen drugi par govorcev. Izgovor robnih samoglasnikov je pri govorcu s 

PB pomaknjen nekoliko višje kot pri zdravem govorcu. Najbolj je razlika opazna pri glasu /a/. 

Pri zdravem govorcu je glas /a/ izgovorjen bolj zadaj in je zato razdalja med /i/ in /a/ daljša kot 

med /a/ in /u/. Vse razdalje med samoglasniki so pri zdravem govorcu večje kot pri govorcu s 

PB, zelo opazna je razlika v razdaljah med /i/ in /u/.  
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Slika 12:  

Samoglasniški trikotnik za govorca P3 in Z3 v prostem govoru 

 

Slika 12 prikazuje samoglasnike tretjega para govorcev. Samoglasnika /i/ in /u/ sta pri zdravem 

govorcu pomaknjena bolj nazaj kot pri govorcu s PB. Glas /a/ je pri govorcu s PB izgovorjen 

nekoliko višje. Najbolj izstopa glas /i/, ki je pri govorcu s PB izgovorjen bolj naprej.  

Slika 13: 

Samoglasniški trikotnik za govorca P4 in Z4 v prostem govoru 
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Na sliki 13 lahko vidimo kako samoglasnike izgovarja četrti par govorcev. Vsi samoglasniki so 

pri govorcu s PB izgovorjeni višje kot pri zdravem govorcu. Razdalje med posameznimi 

samoglasniki so pri zdravem govorcu daljše. Najbolj opazna je daljša razdalja med /i/ in /u/. Pri 

govorcu s PB je /i/ pomaknjen bolj nazaj.  

Slika 14:  

Samoglasniški trikotnik za govorca P5 in Z5 v prostem govoru 

 

Slika 14 prikazuje izgovorjavo petega para govorcev. Samoglasnika /i/ in /a/ sta pri govorcu s 

PB izgovorjena višje in bolj naprej kot pri zdravem govorcu. Razdalja med /i/ in /u/ je pri 

zdravem govorcu daljša kot pri govorcu s PB.  

VSA in VAI 

Iz srednjih vrednosti prvih dveh formantov robnih samoglasnikov smo nato za vse govorce 

izračunali VSA in VAI. Za posamezno skupino govorcev (PB, zdravi govorci) smo iz meritev 

izračunali srednjo vrednost in interkvartilni razmik. Dobljeni rezultati so predstavljeni v 

preglednici 9 in 10.  

Preglednica 9:  

Rezultati VSA in VAI za govorce s PB pri prostem govoru 
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P1 131534,5 0,820 

P2 36519,4 0,734 
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Preglednica 10:  

Rezultati VSA in VAI za zdrave govorce pri prostem govoru 

 VSA (Hz2) VAI 

Z1 162234 0,897 

Z2 127973,9 0,933 

Z3 199453,8 0,887 

Z4 129367,3 0,897 

Z5 172952,3 0,867 

Mediana 

(interkvartilni 

razmik) 

162234 (43585) 0.897 (0,046) 

 

Najvišjo vrednost VSA pri govorcih s PB ima P3, pri zdravih govorcih pa je to Z3. Za meritev 

VAI ima med govorci s PB najvišjo vrednost P3 (0,918), pri zdravih pa Z2 (0,933). P3 ima celo 

višje vrednost VSA in VAI kot večina zdravih govorcev. Srednja vrednost za VSA in VAI je 

pri zdravih govorcih višja kot pri govorcih s PB. Srednja vrednost meritve VAI je pri zdravih 

govorcih bližje vrednosti 1.0 kot pri govorcih s PB. Interkvartilni razmik za VSA je pri zdravih 

govorcih manjši kot pri govorcih s PB, pri VAI pa večji. Najbolj raznoliki rezultati so pri meritvi 

VSA, kjer se gibljejo od 59928 Hz2 do 203208,3 Hz2 za govorce s PB in od 128037,9 Hz2 do 

199453 Hz2 za zdrave govorce. Če primerjamo govorce s PB z ujemajočimi zdravimi govorci 

vidimo, da imajo zdravi govorci višje vrednosti VSA in VAI. Izjema je le tretji par govorcev, 

kjer ima govorec s PB zelo visoke vrednosti VSA in VAI, celo višje od primerljivega zdravega 

govorca. Najbolj izstopajoče rezultate pri govorcih s PB imata P2 in P3. Pri VAI so njune 

vrednosti pod 0,75 (P2) in nad 0,90 (P3). Pri zdravih govorcih so vrednosti VAI pri vseh višje 

od 0,85. Če pogledamo P5 vidimo, da višja vrednost VSA ne pomeni nujno tudi višje VAI.  

P3 203208,3 0,918 

P4 59928 0,810 

P5 110179 0,784 

Mediana 

(interkvartilni 

razmik) 

110179 (71606,5) 0,81 (0,036) 
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Z Mann-Whitney U testom smo preverili statistično pomembnost razlik med zdravimi in 

bolnimi govorci pri meritvah VSA in VAI. Zaradi majhnosti vzorca smo izračunali še velikost 

učinka, ki napove kakšna bi bila pomembnost razlik med skupinama pri večjem vzorcu (Cohen, 

1988). Rezultati so predstavljeni v preglednici 11. 

Preglednica 11:  

Rezultati Mann-Whitney U testa za računanje statistične pomembnosti razlik meritev pri 

zdravih govorcih in govorcih s PB pri prostem govoru 

 skupina N Povprečni 

rangi 

Mann-

Whitney 

U test 

p z Velikost 

učinka 

VSA PB 5 4,4 7,0 0,155 1,149 0,363 

Zdrav 5 6,6 

skupaj 10  

VAI PB 5 3,8 4,0 0,040 1,781 0,563 

Zdrav 5 7,2 

skupaj 10  

Pri vsaki meritvi imamo dve skupini z numerusom 5 – osebe s PB in zdrave govorce. Povprečni 

rangi skupin so pri VSA bližje skupaj kot pri VAI. Rezultat Mann-Whitney U testa je pri VSA 

7,0 in je za 3,0 višji kot pri VAI. Pri usmerjenem testiranju in stopnji tveganja p = 0,05, za VSA 

velja p = 0,155, kar je višje kot pri VAI, kjer velja p = 0,040. Pri VSA velja p > 0,05, kar 

pomeni, da razlike niso statistično pomembne. Pri VAI velja p > 0,05, torej so razlike statistično 

pomembne. Z vrednost je pri VAI višja, prav tako pa tudi velikost učinka, ki znaša 0,563. Pri 

VSA je velikost učinka 0,363. 

3.4.2 BRANJE 

V preglednici 12 so predstavljene srednje vrednosti in interkvartilni razmiki prvih dveh 

formantov robnih samoglasnikov za posameznega govorca, pridobljene iz branja odlomkov. 

Najprej so zapisani rezultati govorca s PB, v vrstici pod njim pa rezultati po starosti in spolu 

ujemajočega zdravega govorca. Govorec s PB, označen s P, in ujemajoči zdrav govorec, 

označen z Z, imata enako zaporedno številko. Zaradi lažje primerjave so mediane vseh 

govorcev za F1 in F2 predstavljene tudi na sliki 15. 
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Preglednica 12:  

Srednje vrednosti in interkvartilni razmiki (v oklepajih) prvih dveh formantov za vse govorce 

pri branju 

 /a/ /i/ /u/ 

 F1 (Hz) F2 (Hz) F1 (Hz) F2 (Hz) F1 (Hz) F2 (Hz) 

P1 538 (258) 1690 (197) 339,5 (56) 2325 (398) 351 (61,5) 1234,5 (280) 

Z1 716,5 (282) 1523 (177) 306 (74) 2336 (177,5) 312,5 (44) 1080 (242) 

P2 436 (119) 1324 (148) 356 (35) 1799 (291) 359,5 (24) 1134 (176,5) 

Z2 627 (174) 1388 (221) 351,5 (36) 2044 (101) 384 (37) 1043 (334) 

P3  689,5 (350)  1562 (207) 400,5 

(46,75) 

2460 (160) 410 (57) 1173 (415) 

Z3 747 (205) 1584 (149) 371 (51) 2216 (255) 386,5 (63) 1039 (468) 

P4 475 (117,5) 1434 (656) 343 (68) 2155 (188) 331 (79) 1254 (539,5) 

Z4 597,5 (119) 1308,5 

(162) 

332 (48) 2080 (126) 323 (32) 1165 (363) 

P5 592,5 (158) 1685,5 

(184) 

386,5 (46,5) 2281,5 (327) 407 (40) 1269 (373,5) 

Z5 627 (111) 1504 (241) 410 (68) 2422 (373) 414 (56) 1063 (378) 
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Slika 15:  

Mediane F1 in F2 vseh govorcev pri branju; /a/ krog, /i/ trikotnik, /u/ kvadrat; P1, Z1 modra; 

P2, Z2 vijolična; P3, Z3 zelena; P4, Z4 rumena; P5, Z5 rdeča; zdravi govorci imajo prazne 

oznake 

 

VREDNOSTI F1 

Srednje vrednosti F1 pri samoglasniku /a/ so pri vseh govorcih s PB nižje kot pri ujemajočih 

zdravih govorcih. Najmanjša razlika v vrednostih med zdravim in bolnim je pri petem paru 

govorcev, ki se razlikujeta za 34,5 Hz, največja razlika je pri drugem paru govorcev, kjer se 

vrednosti razlikujeta za 191 Hz. Pri govorcih s PB ima najnižjo vrednost F1 za /a/ drugi govorec 

(P2) in sicer 436 Hz. Najvišjo vrednost pri govorcih s PB (689,5 Hz) ima tretji govorec. Pri 

zdravih govorcih se vrednosti gibljejo od 597,5 Hz (Z4) do 747 Hz (Z3). Največji interkvartilni 

razmik pri govorcih s PB ima tretji govorec (350), pri zdravih pa prvi govorec (282).  

Srednje vrednosti F1 pri samoglasniku /i/ so nižje kot pri /a/. Najnižja vrednost za /i/ pri 

govorcih s PB pripada četrtemu govorcu (343 Hz), najvišja pa tretjemu govorcu (400,5 Hz). Pri 

zdravih govorcih so vse vrednosti F1 za /i/ nad 300 Hz, najnižjo ima prvi govorec (306 Hz), 

najvišjo pa peti govorec (410 Hz). Govorci s PB imajo višje vrednosti F1 /i/ kot ujemajoči 

zdravi govorci. Izjema je peti par govorcev, kjer je vrednost pri zdravem za 23,5 Hz višja kot 

pri bolnem govorcu. Največja razlika med vrednostmi zdravega in govorca s PB je pri prvem 

paru govorcev, kjer se razlikujeta za 33,5 Hz. Interkvartilni razmiki pri /i/ so manjši kot pri /a/ 

in se gibljejo med 35 (P2) in 74 (Z1).  

Pri samoglasniku /u/ se srednje vrednosti F1 za govorce s PB gibljejo od 331 Hz do 410 Hz, z 

najnižjo vrednostjo pri četrtem in najvišjo vrednostjo pri tretjem govorcu. Pri zdravih ima 

najvišjo srednjo vrednost F1 za /u/ (414 Hz) peti govorec, najnižjo (312,5 Hz) pa prvi govorec. 
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Razen pri drugem in petem paru govorcev velja, da imajo govorci s PB višje srednje vrednosti 

F1 /u/ kot ujemajoči zdravi govorci. Pri četrtem paru ima govorec s PB za 8 Hz višjo vrednost 

kot zdrav govorec. Največja razlika vrednosti F1 /u/ med bolnim in ujemajočim zdravim 

govorcem je pri prvem paru govorcev in sicer znaša 38,5 Hz. Interkvartilni razmiki za F1 /u/ se 

gibljejo od 24 (P2) do 79 (P4) in so manjši kot pri F1 /a/. Srednje vrednosti F1 /u/ so pri govorcih 

s PB višje od srednjih vrednosti F1 /i/ razen pri P4. Pri zdravih govorcih so, razen za Z4, 

vrednosti F1 /u/ višje kot F1 /i/. Srednje vrednosti za F1 /u/ vseh govorcev so nižje kot za F1 

/a/. 

Pri samoglasnikih /i/ in /u/ ima najnižje srednje vrednosti F1 prvi zdrav govorec, pri /a/ pa drugi 

govorec s PB. Večinoma velja, da so vrednosti F1 za /i/ in /u/ pri govorcih s PB višje kot pri 

ujemajočih zdravih govorcih, za /a/ pa so nižje. Vsi govorci imajo najvišjo vrednost F1 pri 

samoglasniku /a/.  

VREDNOSTI F2 

Srednje vrednosti F2 pri samoglasniku /a/ se pri govorcih s PB gibljejo med 1324 Hz in 1690 

Hz, z najnižjo vrednostjo pri drugem govorcu in najvišjo pri prvem govorcu s PB. Pri zdravih 

govorcih se te vrednosti gibljejo od 1308,5 Hz (Z4) do 1584 Hz (Z3). Pri prvem, četrtem in 

petem govorcu s PB so vrednosti F2 /a/ višje kot pri ujemajočih zdravih govorcih, pri drugem 

in tretjem govorcu s PB pa nižje. Najmanjša razlika med vrednostmi F2 /a/ zdravega in bolnega 

govorca je pri tretjem paru, največja pa pri petem paru govorcev. Največji interkvartilni razmik 

je pri P4, in sicer 656, najmanjši (148) pa pri P2.  

Pri samoglasniku /i/ so srednje vrednosti F2 pri vseh govorcih višje kot pri samoglasniku /a/. 

Pri prvem, drugem in petem govorcu s PB so te vrednosti nižje kot pri ujemajočih zdravih 

govorcih. Pri tretjem in četrtem govorcu s PB pa so vrednosti višje kot pri ujemajočih zdravih 

govorcih. Rezultati govorca s PB od ujemajočega zdravega najmanj odstopajo pri prvem 

govorcu in najbolj pri drugem govorcu. Najnižjo vrednost F2 /i/ pri govorcih s PB ima P2 in 

sicer 1799 Hz, kar je glede na ostale govorce zelo nizko. Pri zdravih govorcih ima najnižjo 

vrednost prav tako drugi govorec (2044 Hz). Najvišjo vrednost pri govorcih s PB ima P3 (2460 

Hz), pri zdravih govorcih pa Z5 (2422 Hz). Interkvartilni razmik je najmanjši pri Z2, in sicer 

101, največji pa je pri P1, in sicer 398.  

Samoglasnik /u/ ima srednje vrednosti F2 pri vseh govorcih nižje kot samoglasnika /i/ in /a/. 

Vsi govorci s PB imajo višje vrednosti F2 /u/ kot ujemajoči zdravi govorci. Najnižjo vrednost 

pri govorcih s PB ima drugi govorec (1134 Hz), najvišjo pa peti govorec (1269 Hz). Pri zdravih 

govorcih ima najnižjo vrednost Z3 (1039 Hz), najvišjo pa Z4 (1165 Hz). Razlika med 

vrednostmi F2 /u/ govorca s PB in ujemajočega zdravega govorca je največja pri petem paru 

govorcev. Interkvartilni razmik je največji pri P4 (539,5), najmanjši pa pri P2 (176,5).  

Najnižje vrednosti F2 so torej pri samoglasniku /u/, sledi /a/, najvišje so vrednosti pri /i/. Pri 

govorcih s PB ima najnižje srednje vrednosti F2 za vse tri robne samoglasnike drugi govorec.  
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Tudi za rezultate pri branju, ki so predstavljeni v preglednici 12 smo izrisali samoglasniške 

trikotnike za vse govorce. V istem grafu sta izrisana samoglasniški trikotnik za govorca s PB 

(moder) in po spolu ter starosti ujemajočega zdravega govorca (oranžen). Točke prikazujejo 

srednjo vrednost premika jezika v ustni votlini za določen robni samoglasnik. Sprednji del ustne 

votline je proti levi strani grafa, zadnji del pa proti desni.  

Slika 16:  

Samoglasniški trikotnik za govorca P1 in Z1 pri branju 

 

Na sliki 16 je predstavljena izgovorjava robnih samoglasnikov za prvi par govorcev. Vidimo 

lahko, da sta pri govorcu s PB samoglasnika /i/ in /u/ izgovorjena nižje kot pri zdravem. Najbolj 

očiten je višji izgovor glasu /a/, v primerjavi z zdravim govorcem. Samoglasnika /u/ in /a/ sta 

pri P1 izgovorjena bolj spredaj. Samoglasniški trikotnik pri zdravem govorcu je očitno večji.  
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Slika 17:  

Samoglasniški trikotnik za govorca P2 in Z2 pri branju 

 

Slika 17 prikazuje izgovor robnih samoglasnikov pri drugem paru govorcev. Govorec s PB vse 

glas /a/ izgovarja višje kot zdrav govorec. Razdalje med posameznimi samoglasniki so pri 

zdravem govorcu večje, zato je tudi trikotnik večji. Zdrav govorec glas /i/ izgovarja bolj spredaj, 

glas /u/ pa bolj zadaj kot govorec s PB. 

Slika 18:  

Samoglasniški trikotnik za govorca P3 in Z3 pri branju 
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Na sliki 18 lahko vidimo kako tretji par govorcev izgovarja robne samoglasnike. Pri govorcu s 

PB sta samoglasnika /i/ in /u/ nižje artikulirana kot pri zdravem govorcu, glas /a/ pa višje. 

Glasova /i/ in /u/ sta pomaknjena bolj naprej kot pri zdravem govorcu.   

Slika 19:  

Samoglasniški trikotnik za govorca P4 in Z4 pri branju 

 

Slika 19 prikazuje artikulacijo robnih samoglasnikov pri četrtem paru govorcev. Vidimo lahko, 

da so pri govorcu s PB vsi trije samoglasniki pomaknjeni bolj naprej, glas /a/ pa tudi višje kot 

pri ujemajočem zdravem govorcu.  
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Slika 20:  

Samoglasniški trikotnik za govorca P5 in Z5 pri branju 

 

Na sliki 20 lahko vidimo kako robne samoglasnike izgovarjata peti govorec s PB in peti zdravi 

govorec. Vse samoglasnike zdravi govorec izgovarja nižje kot govorec s PB. Razdalja med /i/ 

in /u/ je pri zdravem govorcu večja kot pri govorcu s PB, prav tako pa tudi razdalja med /i/ in 

/a/. Samoglasniški trikotnik zdravega govorca je večji.  

VSA in VAI 

Iz srednjih vrednosti prvih dveh formantov robnih samoglasnikov pri branju smo za vse govorce 

izračunali VSA in VAI. Za posamezno skupino govorcev (PB, zdravi govorci) smo iz meritev 

izračunali srednjo vrednost in interkvartilni razmik. Dobljeni rezultati so predstavljeni v 

preglednicah 13 in 14. 

Preglednica 13:  

Rezultati VSA in VAI za govorce s PB pri branju 

 VSA (Hz2) VAI 

P1 104422,1 0,792 

P2 25768,75 0,704 

P3 181706 0,888 

P4 63792 0,782 
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P5 98077,3 0,767 

Mediana 

(interkvartilni 

razmik) 

98077,3 (40630,1) 0,782 (0,025) 

 

Preglednica 14:  

Rezultati VSA in VAI za zdrave govorce pri branju 

 VSA (Hz2) VAI 

Z1 255151,8 0,948 

Z2 127227,8 0,844 

Z3 216378 0,876 

Z4 124938 0,856 

Z5 145615,5 0,899 

Mediana 

(interkvartilni 

razmik) 

145615,5 (89150,2) 0,876  (0,043) 

Najvišjo vrednost VSA pri govorcih s PB ima P3 (181706 Hz2), pri zdravih govorcih pa je to 

Z1 (255151,8 Hz2). Ta dva govorca imata tudi najvišje vrednosti VAI. Najnižjo vrednost VSA 

ima pri govorcih s PB P2 (25768,75 Hz2), pri zdravih govorcih pa Z4 (124938 Hz2). Najnižjo 

vrednost VAI imata P2 (0,704) in Z2 (0,844). Presenetljivo visoka je vrednost VAI za tretjega 

govorca s PB, ki znaša 0,888. Srednja vrednost za VSA in interkvartilni razmik sta pri zdravih 

govorcih višja kot pri govorcih s PB. Tudi pri VAI je srednja vrednost pri zdravih govorcih 

višja in sicer znaša 0,0876, pri govorcih s PB pa 0,782. Če primerjamo posameznega govorca s 

PB z ujemajočim zdravim govorcem, vidimo, da imajo razen pri tretjem paru, zdravi govorci 

višje vrednosti VAI. Vrednosti VSA so pri zdravih govorcih višje kot pri govorcih s PB. Najbolj 

izstopajoče vrednosti VAI pri govorcih s PB ima tretji govorec, pri zdravih pa izstopa predvsem 

prvi govorec.  

Z Mann-Whitney U testom smo preverili statistično pomembnost razlik med zdravimi in 

bolnimi govorci pri meritvah VSA in VAI. Izračunali smo tudi velikost učinka. Rezultati so 

predstavljeni v preglednici 15. 
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Preglednica 15:  

Rezultati Mann-Whitney U testa za računanje statistične pomembnosti razlik meritev pri 

zdravih govorcih in govorcih s PB pri branju 

 skupina N Povprečni 

rangi 

Mann-

Whitney 

U test 

p z Velikost 

učinka 

tVSA PB 5 3,6 3,0 0,028 1,984 0,627 

Zdrav 5 7,4 

skupaj 10  

VAI PB 5 3,6 3,0 0,028 1,984 0,627 

Zdrav 5 7,4 

skupaj 10  

 

Pri vsaki meritvi imamo dve skupini – govorce s PB in zdrave govorce, ki imata vsaka po 5 

sodelujočih (N=5). Povprečni rangi skupin so enaki pri VSA in VAI in sicer znašajo: 3,6 za 

govorce s PB in 7,4 za zdrave govorce. Rezultat Mann-Whitney U testa je pri obeh meritvah 

3,0. Pri usmerjenem testiranju in stopnji tveganja p = 0,05 velja p = 0,028, kar je p < 0,05, torej 

so razlike statistično pomembne. Z vrednost znaša 1,983, velikost učinka pa 0,627 za obe 

meritvi. 

3.5 RAZPRAVA IN PREVERJANJE HIPOTEZ 

Za akustično analizo samoglasnikov se najpogosteje uporabljata prva dva formanta, saj 

opisujeta položaj jezika v ustni votlini med izgovorom (Raphael idr., 2011). Iz tega lahko 

sklepamo o obsegu gibov jezika, zato smo ju za dosego cilja magistrskega dela uporabili tudi v 

naši raziskavi. Frekvence F1 nam dajejo informacije o vertikalnih, frekvence F2 pa o 

horizontalnih gibih jezika (Nasser in Abolfazl, 2006). Višja je frekvenca F1, nižje je jezik v 

ustni votlini, nižje so te frekvence, bolj je jezik dvignjen proti nebu (Nasser in Abolfazl, 2006). 

Iz rezultatov v preglednici 8 lahko vidimo, da imajo v prostem govoru pri samoglasniku /a/ vsi 

govorci s PB nižje vrednosti F1, torej je pri njih jezik višje v ustni votlini kot pri ujemajočih 

zdravih govorcih. Pri samoglasnikih /i/ in /u/ v prostem govoru, so razlike v F1 med zdravimi 

in bolnimi govorci precej majhne, torej je jezik pri njunem izgovoru pri obeh skupinah govorcev 

na podobni višini v ustni votlini. Največje so razlike pri četrtem paru govorcev, kjer govorec s 

PB oba samoglasnika izgovarja višje kot zdrav govorec. Rezultati dobljeni pri branju izbranih 

odlomkov prikazujejo podobne spremembe pri govorcih s PB. Glas /a/ vsi izgovarjajo višje v 

ustni votlini kot ujemajoči zdravi govorci. Pri glasovih /i/ in /u/ so odstopanja manjša in bolj 

raznolika. Večina govorcev s PB ta dva samoglasnika izgovori nekoliko nižje kot zdravi, razen 
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petega govorca in drugega govorca pri glasu /u/. Zanimivo je, da so v prostem govoru vrednosti 

F1 za glasova /u/ in /i/ pri govorcih s PB večinoma nekoliko nižje kot pri zdravih, kar pomeni 

da ju izgovarjajo višje v ustni votlini, pri branju pa so rezultati ravno obratni. Vendar so razlike 

v obeh primerih majhne. Najbolj prizadeti vertikalni premiki jezika so pri samoglasniku /a/, saj 

so tu odstopanja med zdravimi in bolnimi največja. Rezultat ni presenetljiv, saj je /a/ nizek 

samoglasnik in je potrebno za njegov izgovor jezik spustiti nizko v ustno votlino (Toporišič, 

2000). Glede na rezultate torej lahko sklepamo, da premik jezika navzdol za osebe s PB 

predstavlja zahteven motoričen gib, zato je samoglasnik /a/ v branju in prostem govoru 

izgovorjen višje kot pri zdravih govorcih. Samoglanika /i/ in /u/ za izgovor zahtevata dvig jezika 

in glede na majhne razlike v rezultatih med zdravimi in bolnimi govorci lahko sklepamo, da je 

tak premik jezika manj zahteven in zato prihaja do manjših distorzij. Mogoče je gib lažje 

izvedljiv, ker je tipičen položaj jezika v mirovanju visoko v ustni votlini, za zgornjimi zobmi 

(Hočevar Boltežar 2010), kar je podobno gibu, ki ga izvedemo za glas /i/. Najmanjše razlike v 

vrednostih F1 glede na zdravega govorca ima tretji govorec s PB, največje razlike pa se 

pojavljajo pri četrtem govorcu s PB, še posebej za glas /a/, iz česar sklepamo, da ima P3 najmanj 

težav z vertikalnimi premiki jezika, P4 pa največ.  

Za F2 velja, da višje kot so njegove vrednosti, bolj je jezik pomaknjen naprej v ustni votlini 

(Nasser in Abolfazl, 2006). Iz preglednice 8 in preglednice 12 vidimo, da imajo govorci s PB 

pri glasu /u/,  tako v branju kot v prostem govoru, jezik pomaknjen bolj naprej v ustni votlini v 

primerjavi z ujemajočimi zdravimi govorci. To nakazuje na centralizacijo samoglasnikov, ki jo 

številni avtorji (Bang idr., 2013; Sapir idr., 2011; Skodda idr., 2011)  navajajo kot značilnost 

govora oseb s PB. Izjema je četrti govorec, ki ima v prostem govoru jezik nekoliko bolj zadaj 

kot ujemajoči zdravi govorec. Samoglasnik /a/ tretji govorec s PB ne glede na govorno nalogo 

izgovarja bolj zadaj kot zdravi govorec, prvi in peti govorec pa ga izgovarjata bolj spredaj kot 

ujemajoča zdrava govorca. Drugi govorec v prostem govoru glas /a/ izgovori bolj spredaj in pri 

branju odlomkov bolj zadaj kot zdravi, četrti govorec s PB pa ravno obratno. Pri samoglasniku 

/i/ bi glede na literaturo pričakovali, da ga osebe s PB izgovarjajo bolj zadaj kot zdravi govorci, 

saj to prispeva k večji centralizaciji samoglasnikov (Skodda idr., 2011), vendar niso vsi naši 

rezultati v skladu z literaturo. Najbolj izstopa tretji govorec s PB, ki ima višje vrednosti F2 /i/ 

kot ujemajoči zdravi govorec, tako pri branju kot v prostem govoru, kar se lepo vidi tudi na 

sliki 12 in sliki 18. Tak trend se pojavi še pri P4 pri branju in pri P5 v prostem govoru.  

Rusz idr. (2013) so /u/ opredelili kot najbolj prizadeti samoglasnik pri dizartriji, saj je bila v 

njihovi raziskavi F2 /u/ edina meritev izključno enega samoglasnika, ki je razlikovala med 

zdravim in blagim dizartričnim govorom. Celo v zgodnjih fazah bolezni so imeli govorci s PB 

višji F2 /u/ in je bila izgovorjava bolj spremenjena kot pri drugih dveh robnih samoglasnikih. 

Iz rezultatov so sklepali, da je /u/ najmanj, /a/ pa najbolj odporen na artikulacijske spremembe 

v zgodnji fazi bolezni. Tudi v naši raziskavi je F2 /u/ skoraj pri vseh govorcih s PB višji kot pri 

zdravih. Izjema je le P4 v prostem govoru, ki ima višji F2 /u/ kot Z4, vendar je ta razlika zelo 

majhna. Čeprav so Rusz idr. (2013) sklepali, da je /a/ najmanj prizadet v zgodnjih fazah bolezni 

je pri vseh naših govorcih izgovorjen višje v ustni votlini kot pri zdravih. Tudi pri P1 in P3, ki 

imata bolezen prisotno eno ali dve leti, je /a/ izgovorjen nekoliko višje, vendar so, še posebej v 

prostem govoru, te razlike med zdravim in bolnim manjše kot pri ostalih parih. Rusz idr. (2013) 
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se pri svojih predvidevanjih opirajo predvsem na meritve F2, iz česar sklepajo o prizadetosti 

samoglasnikov. Naše meritve pa kažejo, da so odstopanja za /a/ enoznačna pri meritvi F1, kar 

je mogoče razlog za neskladja. Če želimo ovreči možnost, da gre zgolj za naključje, bi bilo 

smiselno preveriti tudi na večjem vzorcu, ali so te razlike pri F1 /a/ statistično pomembne,.  

Višje vrednosti F1 /a/, F2 /u/ in nižje vrednosti F2 /i/ pomenijo, da so samoglasniki izgovorjeni 

bližje sredini ustne votline, kar prispeva k večji centralizaciji samoglasnikov, ki je značilna za 

osebe s PB (Skodda idr., 2011). Lahko vidimo, da primerjave naših meritev F1 in F2 med 

bolnimi in zdravimi ne kažejo na enake spremembe dizartričnega govora pri vseh govorcih. 

Zelo očitno je odstopanje pri drugem paru govorcev (sliki 11 in 17), kjer ima oseba s PB zelo 

močno centralizacijo vseh robnih samoglasnikov, saj so točke bližje skupaj in je trikotnik precej 

manjši kot pri zdravem govorcu. Pri prvem in tretjem paru govorcev so razlike med zdravim in 

bolnim govorcem manjše (sliki 10 in 16, sliki 12 in 18). Nesistematičnost v primerjavi parov je 

lahko posledica primerjanja formantnih frekvenc dveh posameznih govorcev (govorec s PB in 

ujemajoči zdravi govorec), ki se sicer ujemata v starosti in spolu, vendar imata še veliko drugih 

individualnih značilnosti, ki vplivajo na artikulacijo, kot so npr. anatomske značilnosti in 

usvojene artikulacijske navade (Kocjančič Antolik in Tivadar, 2019). Zato se tudi v naši 

raziskavi pri primerjavi ne opiramo zgolj na rezultate frekvenc F1 in F2, ampak tudi na ostale, 

iz njih izpeljane, meritve (VSA in VAI). 

Kakšno ploščino zavzemajo izrisani samoglasniški trikotniki nam natančneje pove meritev 

VSA. Skodda idr. (2011) so v raziskavi ugotovili manjšo povprečno vrednost VSA pri govorcih 

s PB kot pri zdravih govorcih, tako za moške kot za ženske govorke. Tudi v naši raziskavi so 

srednje vrednosti VSA pri branju in prostem govoru višje pri zdravih govorcih kot pri govorcih 

s PB (preglednici 9 in 10 ter preglednici 13 in 14 ). Vendar je testiranje statistične pomembnosti 

z Mann-Whitney U testom pri stopnji tveganja 5 % pokazalo, da te razlike niso vedno statistično 

pomembne (preglednici 11 in 15). Pri prostem govoru namreč velja, da je p = 0,155, torej je p 

> 0,05 in lahko rečemo, da VSA ni statistično pomembno različen glede na zdravstveno stanje 

govorca. Pri branju je pri stopnji tveganja 5 % p = 0,028, in so te razlike med zdravimi in 

bolnimi govorci za meritev VSA statistično pomembne. Prvo hipotezo H1, ki pravi da bo VSA 

pri osebah s PB manjše kot pri zdravih govorcih, tako lahko delno potrdimo, saj je statistično 

pomembno manjše le pri nalogi branja. Do podobnih rezultatov so prišle tudi nekatere tuje 

študije (Sapir idr., 2007; Sapir idr., 2010; Weismer idr., 2001), saj razlike pri VSA med 

zdravimi in govorci s PB niso bile vedno statistično pomembne. Zaradi majhnega vzorca smo 

izračunali še velikost učinka. Dobljena vrednost v prostem govoru je 0,363, kar pomeni srednje 

velik (od 0,30 do 0,49) učinek in je ta fenomen razlik VSA glede na zdravstveno stanje govorca 

v prostem govoru v srednji meri izražen v večji populaciji. Za nalogo branja je velikost učinka 

0,627, kar je visoko (od 0,50 do 1,00) in bi torej bile te razlike med zdravimi in bolnimi govorci 

pri meritvi VSA močno prisotne tudi v večji populaciji. Zanimive so tudi mere razpršenosti za 

VSA, ki so pri govorcih s PB manjše kot pri zdravih govorcih. To nam pove, da imajo govorci 

s PB manj variabilne rezultate oziroma da so pri zdravih govorcih rezultati bolj razpršeni. 

Čeprav staistični testi niso pokazali, da bi bile razlike med skupinama v prostem govoru 

pomembne, primerjave med posameznimi pari govorcev vseeno kažejo na določen trend razlik, 

ki so v smeri postavljene hipoteze. Če pogledamo posamezne pare govorcev (preglednici 9 in 
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10) vidimo, da je VSA pri skoraj vseh govorcih s PB manjši kot pri ujemajočih zdravih 

govorcih, izjema je le tretji par govorcev, kjer je meritev VSA pri P3 večja kot pri Z3. 

Da se kar najbolj znebimo vpliva individualnih značilnosti govorcev na rezultate, lahko 

uporabimo meritev VAI, ki daje bolj točne informacije o centralizaciji samoglasnikov (Sapir 

idr., 2011). Ob upoštevanju srednjih vrednosti lahko trdimo, da imajo govorci s PB nižji VAI v 

prostem govoru in branju kot zdravi govorci (preglednici 9 in 10 ter preglednici 13 in 14). To 

pomeni, da imajo večjo centralizacijo samoglasnikov, velja namreč, da bližje, kot so vrednosti 

1,0, manjša je centralizacija samoglasnikov, oziroma bolj kot so vrednosti oddaljene od 1,0, 

bolj je izgovor samoglasnikov pomaknjen proti sredini, torej so si samoglasniki med seboj bolj 

podobni in je razumljivost slabša (Sapir idr., 2011). Za govorce s PB bi torej pričakovali nizke 

vrednosti VAI. Testiranje statistične pomembnosti razlik med zdravimi in bolnimi govorci 

glede na meritve VAI dajejo pričakovane rezultate (preglednici 11 in 15). V prostem govoru so 

povprečni rangi posameznih skupin 3,8 in 7,2; rezultat Mann-Whitney U testa pa 4,0. Pri stopnji 

tveganja 5 % je p = 0,040 in ker velja p < 0,05, lahko rečemo da so razlike pri VAI med zdravimi 

in bolnimi v prostem govoru statistično pomembne. Če pogledamo še velikost učinka, ki je 

visoka (0,563), lahko rečemo, da se razlike med skupinama pri VAI v prostem govoru v večji 

populaciji pojavljajo v visoki meri, kar še dodatno podpre dobljeni rezultat statističnega 

testiranja. Sedaj pa poglejmo še vrednosti testiranja statistične pomembnosti pri branju. Na 

podlagi Mann-Whitney U testa lahko s 5 % stopno tveganja trdimo, da so pri branju razlike 

med zdravimi govorci in govorci s PB pri meritvah VAI statistično pomembne, saj velja p < 

0,05 (p = 0,028). Visoka velikost učinka (0,627) še dodatno podpre statistično pomembnost 

razlik pri branju, saj nakazuje, da bi bile razlike močno prisotne tudi v večji populaciji. Drugo 

hipotezo H2, ki pravi, da bo (VAI) pri osebah s PB nižji kot pri kontrolnih zdravih govorcih, 

torej lahko potrdimo, saj statistični testi kažejo na pomembno nižji VAI pri govorcih s PB v 

obeh govornih nalogah. Če pogledamo še posameznega govorca s PB in ga primerjamo z 

ujemajočim zdravim govorcem vidimo, da imajo zdravi govorci višje vrednosti VAI in 

posledično bližje 1,0, kar se ujema z rezultati in ugotovitvami predhodnih tujih študij (Sapir 

idr., 2011; Skodda idr., 2011). Izjema je tretji govorec s PB, ki ima obe meritvi zelo visoki, celo 

višji kot ujemajoči zdravi govorec. 

Vidimo torej, da so rezultati testiranja statistične pomembnosti razlik med skupinama zdravih 

in bolnih govorcev za meritvi VSA in VAI različni glede na tip govorne naloge. Pri 5 % 

tveganju nam Mann-Whitney U test kaže, da razlike za VSA pri prostem govoru niso statistično 

pomembne (p > 0,05), pri branju pa so (p < 0,05).  Tudi z vrednost in velikost učinka sta pri 

branju višji kot v prostem govoru. Za VAI so razlike pri obeh govornih nalogah statistično 

pomembne, vendar imajo pri prostem govoru p vrednost, z vrednost in velikost učinka nižje kot 

pri branju. Ker so pri obeh meritvah pri branju dobljene vrednosti večje, kot pri spontanem 

govoru, lahko trdimo, da je branje izbranega odlomka bolje razlikovalo med govorci s PB in 

zdravimi govorci in je torej bolj diskriminativno kot prosti govor. S tem zavrnemo četrto 

hipotezo H4, ki trdi ravno nasprotno. Naši rezultati se ne skladajo z literaturo, ki pravi, da je 

dizartričen govor bolj akustično spremenjen pri spontanem govoru kot pri drugih govornih 

nalogah (Kempler in Van Lancker, 2002). Rusz idr. (2013) navajajo, da naj bi bil monolog celo 

najbolj prizadeta govorna naloga in naj bi bolj verjetno pokazal deficite v govoru. Glede na 
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naše ugotovitve bi lahko sklepali, da je bralna naloga primernejša za oceno dizartričnega govora 

kot spontani monolog, saj bolj verjetno pokaže razlike med zdravimi in bolnimi govorci. Možen 

razlog, da smo v naši raziskavi dobili drugačne rezultate kot v literaturi, je majhnost vzorca, saj 

že izstopajoči rezultati enega posameznika, lahko bistveno spremenijo srednje vrednosti in 

vplivajo na statistično pomembnost. V spontanem govoru imajo nekateri samoglasniki zelo 

majhno število ponovitev in tako dobljeni rezultati niso najbolj točni. Mogoče je našim 

govorcem s PB naloga branja predstavljala večji stres kot opis najljubšega potovanja in se je to 

odražalo na slabši izgovorjavi. Lahko je bila težava tudi pri izbiri samoglasnikov za analizo, saj 

se v spontanem govoru nahajajo v zelo različnih glasovnih okoljih in so lahko zelo različno 

izgovorjeni, medtem ko so pri branju vsi samoglasniki izgovorjeni v enakem glasovnem okolju 

in so zato vrednosti bolj primerljive. Mogoče so se govorci s PB v spontanem govoru izognili 

besedam, ki jih težje izgovorijo in tako prikrili težave, rezultati pa so posledično pri branju bolj 

realni, saj so tam nujno izgovorili vse vključene samoglasnike, ne glede na glasovno okolje in 

zahtevnost artikulacije. 

V predhodnih študijah so ugotovili, da meritve ki izhajajo iz razmerij med formantnimi 

frekvencami kot je VAI, bolje razlikujejo med skupinami zdravih in bolnih govorcev, kakor pa 

meritev VSA (Sapir idr., 2011; Skodda idr., 2011). V naši raziskavi se pri nalogi spontanega 

govora rezultati skladajo z literaturo, pri nalogi branja pa ne. Za spontani govor namreč velja, 

da je VAI statistično pomembno razlikoval med zdravimi in bolnimi govorci, medtem ko VSA 

ni. Prav tako sta z vrednost in velikost učinka pri VAI večja kot pri VSA. To pa ne velja za 

naloge branja. Tam so namreč rezultati statističnega testa pri obeh meritvah enaki, obe imata p 

= 0,028 in z = 1,984; velikost učinka pa je visoka. Torej obe meritvi v branju enako dobro 

razlikujeta med zdravimi in bolnimi govorci. S tem lahko delno potrdimo tretjo hipotezo H3, 

ki pravi, da bo VAI bolj diskriminativen med osebami s PB in zdravimi govorci kot VSA, saj 

je to veljalo zgolj v prostem govoru, ne pa tudi pri branju. Pregled vseh hipotez in njihovih 

potrditev je predstavljen tudi v preglednici 16. 

Preglednica 16:  

Pregled in potrditev hipotez 

ŠT. 

HIPOTEZE 

HIPOTEZA POTRDITEV 

1 Samoglasniško artikulacijsko polje (VSA) bo pri 

osebah s PB manjše kot pri kontrolnih zdravih govorcih. 

DELNO 

POTRJENA 

2 Indeks artikulacije samoglasnikov (VAI) bo pri osebah 

s PB nižji kot pri kontrolnih zdravih govorcih. 

POTRJENA 

3 Indeks artikulacije samoglasnikov (VAI) bo bolj 

diskriminativen med osebami s PB in zdravimi govorci 

kot samoglasniško artikulacijsko polje (VSA). 

DELNO 

POTRJENA 
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4 Analiza spontanega govora bo bolj diskriminativna med 

osebami s  PB in zdravimi govorci kot analiza branja 

izbranega odlomka. 

ZAVRNJENA 

 

Če pogledamo meritve še pri posameznih govorcih s PB, močno izstopajo vrednosti obeh 

meritev pri P2, ki ima majhen VSA ter zelo nizek VAI. To pomeni, da ima drugi govorec s PB 

zelo močno centralizacijo samoglasnikov, kar se zelo dobro vidi tudi v izrisanih samoglasniški 

trikotnikih (sliki 12 in 18), saj so vsi trije samoglasniki zelo blizu skupaj, trikotniki pa so 

majhni. Presenetljivo visoke so vrednosti tretjega govorca, saj so glede na rezultate njegovi 

samoglasniki celo manj centralizirani kot pri zdravih govorcih. Tako visoke vrednosti bi lahko 

razložili s kratkim trajanjem bolezni, saj ima P3 diagnozo PB šele eno leto, kar je najmanj od 

vseh sodelujočih. V literaturi sicer zasledimo, da so samoglasniki prizadeti že v zgodnjih fazah 

bolezni (Rusz idr., 2013), kar pa očitno ne drži za našega tretjega govorca. Najdlje (10 let) ima 

diagnozo četrti govorec, vendar nima najbolj centraliziranih samoglasnikov. Največja 

centralizacija je pri drugem govorcu, ki ima PB prisotno štiri leta. Peti govorec je diagnozo PB 

prejel pred osmimi leti in ima drugo najnižjo meritev VAI. Vidimo torej, da pri naši populaciji 

dolžina diagnoze PB ne pove nujno, kako močna je centralizacija samoglasnikov, ampak je ta 

odvisna še od drugih dejavnikov. Primerjava golih vrednosti VAI glede na spol govorca kaže, 

da spol nima velikega vpliva na rezultate in so razlike naključne, vendar zaradi zelo majhnega 

vzorca nismo testirali statistične pomembnosti razlik in torej tega ne moremo zagotovo trditi.  

Rezultate naše raziskave smo primerjali s tujimi raziskavami v angleškem in češkem jeziku, 

zato je smiselen tudi razmislek ali bi jezik govorca lahko vplival na dobljene rezultate. Razlike 

bi se lahko pojavile zaradi različne zapolnjenosti samoglasniškega prostora v ustni votlini. 

Angleški jezik ima namreč 14 ali 15 različnih samoglasnikov (Ladefoged, 2002), zato je 

samoglasniški prostor bolj zapolnjen kot pri češkem jeziku, ki loči pet samoglasnikov 

(Šimáčková idr., 2012) in slovenskem jeziku, ki jih ima osem (Toporišič, 2000). Predvidevamo, 

da večja zapolnjenost prostora govorcu pušča manj možnosti za napake in odstopanja, saj se 

hitreje oglasi drug samoglasnik in pride do slabše razumljivosti. Vendar smo tako v naši kot v 

tujih raziskavah proučevali robne samoglasnike, ki so tudi v drugih dveh jezikih izgovorjeni v 

skrajnih legah (na podobnem položaju), zato menimo, da ne bi smelo biti bistvenih razlik glede 

na jezik, kar so ugotavljali tudi Pinto idr. (2017).    

3.6 POMANJKLJIVOSTI RAZISKAVE IN PREDLOGI ZA 

NADALJNJE RAZISKOVANJE 

V raziskavi smo imeli zelo majhen in heterogen vzorec, saj je bilo težko najti osebe s PB, ki so 

bile pripravljene sodelovati in so ustrezale kriterijem. Na tako majhnem vzorcu statistični testi 

ne dajejo nujno zanesljivih in veljavnih rezultatov, čeprav nam izračun velikosti učinka lahko 

pomaga napovedati, kako bi se rezultati obnašali na večji populaciji. Vpliv individualnih 

značilnosti izgovorjave posameznega govorca na skupinske rezultate je večji kot bi bil pri veliki 

populaciji, kar lahko hitreje povleče rezultate v eno ali drugo smer. To se je najverjetneje 
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zgodilo tudi v naši raziskavi, kjer je imel tretji govorec s PB meritve, značilne za zdrav govor 

(visok VSA, VAI pa zelo blizu 1,0). Ti rezultati so verjetno pomembno vplivali na izvedbo 

statističnih testov, ki so pokazali, ali zdravstveno stanje govorca vpliva na rezultate meritev. 

Nujno bi bilo torej preveriti, kako bi se rezultati obnašali v večji populaciji. Zaradi majhnega 

vzorca tudi nismo naredili statistične primerjave po spolu, saj bi za moške govorce to pomenilo 

zgolj dva primera meritev. Iz predhodnih raziskav formantov slovenskih samoglasnikov 

vidimo, da so ti različni pri moških in ženskih govorkah, zato bi bilo za nadaljnje raziskave 

dobro, če bi uspeli zagotoviti zadostno število govorcev obeh spolov in bi lahko izvedli še 

primerjavo med spoloma.  

Pri vsakem govorcu smo pred snemanjem preverili dolžino diagnoze PB in ugotovili, da daljša 

prisotnost bolezni ne pomeni nujno tudi bolj dizartričnega govora. Zanimivo bi bilo za vse 

sodelujoče dobiti še strokovno mnenje logopeda o govoru – kako močno je dizartrija izražena, 

ali gre za blago, zmerno ali hudo obliko, ter kakšna je stopnja razumljivosti njihovega govora. 

Lahko bi za preverjanje razumljivosti prosili tudi naključno izbrane poslušalce. Nato bi 

dobljene rezultate akustičnih meritev primerjali s subjektivnimi zaznavnimi ocenami 

razumljivosti in s stopnjo dizartrije ter videli, ali ima hujša oblika dizartrije nujno tudi slabšo 

razumljivost in bolj centralizirane samoglasnike.  

Ena od pomanjkljivosti naše raziskave je tudi izbira branega oziroma govorjenega besedila. V 

Sloveniji nimamo nabora ustreznih besedil za preverjanje izgovorjave samoglasnikov pri 

dizartričnem govoru. Po nasvetu logopedinj, ki imajo vsakodneven stik s parkinsonovimi 

bolniki, smo zato izbrali besedila iz poljudnoznanstvene revije, s kakršnimi se ljudje srečujejo 

v vsakdanjem življenju. Vendar pa taka besedila niso standardizirana in to lahko vpliva na 

točnost meritev. Predvsem artikulacija sosednjih glasov lahko vpliva na izgovor 

samoglasnikov, čemur pravimo vpliv koartikulacije. Vseeno velja, da so pri branju odlomka vsi 

govorci imeli enako glasovno okolje za izgovor samoglasnikov. Tega ne moremo trditi za 

spontani govor, kjer so govorci samoglasnike izgovarjali v različnih glasovnih okoljih in je bil 

tako vpliv koartikulacije močnejši. Težava je bila tudi v številu izgovorjenih samoglasnikov, 

saj so nekateri govorci v spontanem govoru malokrat izgovorili samoglasnika /u/ in /i/. Majhno 

število ponovitev namreč lahko povzroči netočnost meritev. Da bi se v prihodnje izognili 

težavam z izbiro besedila, bi bilo za slovensko govorno področje potrebno uvesti nabor besedil 

primernih za akustično analizo samoglasnikov pri motoričnih govornih motnjah, ki bi jih 

pregledali tako jezikoslovci kot logopedi. Pri spontanem govoru bi za nadaljnje raziskave 

predlagali, da je posnetek govora daljši, vsaj 15-minuten, da se tako zagotovi zadostno število 

ponovitev vseh samoglasnikov.  

V naši raziskavi smo za proučevanje samoglasnikov upoštevali vse robne samoglasnike in ne 

le naglašenih, kot so to storili v predhodnih raziskavah na slovenskem področju. Ker se 

slovenski samoglasniki razlikujejo tudi glede na naglašenost (Tivadar, 2004), bi bili rezultati 

lahko drugačni, če bi upoštevali zgolj naglašene. V nadaljnjih raziskavah bi lahko proučevali 

posebej naglašene in nenaglašene samoglasnike ter izpostavili razlike med njimi – mogoče 

obstaja verjetnost, da je centralizacija pri osebah s PB pri nenaglašenih samoglasnikih večja kot 

pri naglašenih.  
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Na rezultate raziskave je lahko vplivala tudi snemalna oprema, ki ni bila enaka za vse govorce. 

Nekatere smo posneli z visoko kakovostnim mikrofonom v tihi sobi. Ti posnetki so kvalitetnejši 

od tistih, ki smo jih snemali s prenosnim snemalnikom v domačem okolju, kjer je bil vpliv 

šumov in motečih dejavnikov iz okolja večji. S težavo smo se soočali šele kasneje, ko smo jih 

analizirali v PRAAT-u in je bilo na posnetkih s prenosnega snemalnika včasih težje določiti 

razlike med posameznimi glasovi in jasno razmejiti samoglasnike od sosednjih glasov. Vendar 

je treba upoštevati, da tudi pri delu logopeda pogoji niso vedno idealni, temveč se ta z bolniki 

srečuje v različnih situacijah (v bolnišnici, ambulanti, na domu …), kjer mora oceniti njihov 

govor. Predlagamo, da se v nadaljnjih raziskavah uporablja enaka snemalna oprema za vse 

govorce, saj je lahko raznolikost rezultatov posledica različne opreme.  

Vsak govorec ima svoje specifične značilnosti, zato bi bilo zanimivo izvesti longitudinalno 

študijo proučevanja samoglasnikov pri osebah s PB. Tako bi dobili boljšo predstavo, kako se 

izgovorjava samoglasnikov spreminja tekom napredovanja bolezni. Ker pri vsakem 

posamezniku bolezen napreduje nekoliko drugače, bi priporočili čim več takih študij, da bi 

lahko sklepali na populacijo. Take raziskave so pomembne, saj nam dajejo informacije o 

razvoju bolezni in njenem vplivu na govor, kar lahko bistveno pripomore k razumevanju 

bolezni in izbiri ustreznega zdravljenja ter terapije.  

Naša raziskava se je osredotočila zgolj na prva dva formanta robnih samoglasnikov, saj nam ti 

veliko povedo o položaju jezika v ustni votlini med artikulacijo. Lahko bi jo razširili še na 

proučevanje ostalih samoglasnikov in njihovih formantnih frekvenc ter tako dobili boljši 

vpogled v to, kako se jezik premika. Prav tako bi lahko s pomočjo akustične analize proučevali 

tudi ostale glasove in druge karakteristike govora kot so hitrost, osnovna frekvenca, glasnost, 

jitter, šimer idr. 
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4 SKLEP 

Parkinsonova bolezen je druga najpogostejša nevrodegenerativna bolezen, pri kateri se zaradi 

pomanjkanja dopamina v možganih pojavijo motorični simptomi kot so tremor, bradikinezija, 

rigidnost in posturalna nestabilnost (Shahed in Jankovic, 2007). Pogosto so prisotne tudi težave 

z govorom oziroma hipokinetična dizartrija. Zanjo je značilna zmanjšana razumljivost govora 

zaradi centralizacije samoglasnikov, kar je posledica manjšega obsega gibov jezika (Skodda, 

2010). Za čim bolj celostno obravnavo bolnikov s Parkinsonovo boleznijo je potrebno 

sodelovanje različnih strokovnih profilov, med katere sodi tudi logoped, ki poskuša izboljšati 

bolnikovo komunikacijo in požiranje (Trpkov, 2013). Temelj dobre diagnostike in uspešne 

logopedske terapije je ustrezna ocena govora (Ogrin, 2000). Ta se največkrat opira na zaznavne 

sodbe, ki pa imajo številne omejitve in so lahko napačne (Kent, 1996). Kot dopolnitev 

zaznavnim ocenam številni avtorji (Ciocca in Whitehill, 2013; Meluzzi, 2021; Papakyritsis, 

2021) predlagajo vpeljavo akustične analize govora v klinično prakso. Za proučevanje 

artikulacije samoglasnikov se v tujini uporabljajo predvsem meritve samoglasniškega polja 

(VSA), indeks artikulacije samoglasnikov (VAI) in razmerje centralizacije formantov (FCR). 

Vse tri meritve se izračunajo z uporabo frekvenc F1 in F2 robnih samoglasnikov (/a/, /i/, /u/). 

Povejo nam, kakšen je obseg gibov artikulatorjev oziroma kako močna je centralizacija 

samoglasnikov (Sapir idr., 2011). V Sloveniji se akustična analiza hipokinetičnega govora še 

ne uporablja v kliničnem okolju, čeprav nam lahko daje jasno sliko, kako se motorika jezika pri 

bolnikih s PB slabša.  

Cilj našega magistrskega dela je bil s pomočjo programa za akustično analizo PRAAT 

analizirati samoglasnike pri osebah s Parkinsonovo boleznijo in dobljene rezultate primerjati s 

kontrolnimi govorci (to so zdravi govorci, primerljivi v spolu, starosti in regiji). V raziskavo 

smo vključili pet govorcev s Parkinsonovo boleznijo iz Osrednje Slovenije in pet ujemajočih 

zdravih govorcev. Vse sodelujoče smo posneli pri branju dveh krajših odlomkov in v prostem 

govoru, kjer so pripovedovali o najljubšem potovanju. S pomočjo programa PRAAT smo 

izmerili frekvence F1 in F2 za robne samoglasnike in izračunali srednje vrednosti, interkvartilne 

razmike ter VSA in VAI. Glede na dobljene vrednosti smo izvedli primerjavo med govorci s 

PB in ujemajočimi zdravimi govorci ter preverili statistično pomembnost razlik.  

Zanimalo nas je, kako se samoglasniško artikulacijsko polje in prisotnost centralizacije 

samoglasnikov izražata glede na zdravstveno stanje govorca, katere meritve (VSA, VAI) so 

bolj diskriminativne in kateri tip govorne naloge (branje ali spontani govor) bolje razlikuje med 

osebami s PB in zdravimi govorci. Na podlagi prebrane literature in predhodnih raziskav smo 

sklepali, da bo meritev VAI bolje razlikovala med skupinama govorcev in bodo razlike med 

skupinama pri prostem govoru bolj statistično pomembne kot pri branju. Predvidevali smo tudi, 

da bodo osebe s PB imele manjše VSA in nižje vrednosti VAI kot zdravi govorci.  

Rezultati analize frekvenc F1 in F2 so pokazali spremenjen obseg gibov jezika tako v vertikalni 

kot horizontalni smeri.Vse osebe s PB samoglasnik /a/ izgovarjajo višje kot ujemajoči zdravi 

govorci. Večina jih /u/ in /i/ izgovarja nižje v ustni votlini. Samoglasnik /u/, z izjemo P4 v 
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prostem govoru, govorci s PB izgovarjajo bolj naprej kot zdravi govorci. Samoglasnik /i/ 

večinoma izgovarjajo bolj zadaj, /a/ pa bolj spredaj kot zdravi govorci.  

Meritev VAI kaže na večjo centralizacijo samoglasnikov pri govorcih s PB kot pri zdravih 

govorcih, saj so vrednosti pri zdravih bližje 1,0. Statistični testi so pokazali, da so razlike pri 

VAI med zdravimi in bolnimi statistično pomembne tako v prostem govoru kot pri branju. 

Velikost učinka še dodatno podpre te ugotovitve, saj nam pove, da bi bile razlike med 

skupinama govorcev pri meritvah VAI v veliki populaciji visoke. Najbolj centraliziran izgovor 

samoglasnikov ima drugi govorec s PB. Presenetili so nas rezultati tretjega govorca s PB, saj 

so njegovi samoglasniki celo manj centralizirani kot pri zdravih govorcih.  

Meritve VSA so pokazale, da imajo govorci s PB, z izjemo P3, manjše VSA kot ujemajoči 

zdravi govorci. Tudi srednje vrednosti meritve so pri govorcih s PB nižje kot pri zdravih, hkrati 

pa so manj variabilne, vendar te razlike niso vedno statistično pomembne. Testiranje z 

neparametričnimi testi je namreč pokazalo, da pri spontanem govoru VSA ni pomembno 

različen glede na zdravstveno stanje govorca, medtem ko pri branju je. Z dobljenimi rezultati 

smo potrdili eno hipotezo, delno potrdili dve hipotezi in zavrnili eno hipotezo. 

Razlike med skupinama in velikost učinka so pri VAI v spontanem govoru večje kot pri VSA, 

kar se sklada z našimi predvidevanji in prebrano literaturo. Presenetili pa so nas rezultati pri 

branju, ki so pokazali, da obe meritvi enako dobro razlikujeta med zdravimi in bolnimi govorci. 

V nasprotju s prebrano literaturo je tudi ugotovitev, da so razlike med skupinama govorcev pri 

branju bolj statistično pomembne kot pri spontanem govoru. Drugačne rezultate pripisujemo 

predvsem zelo majhnemu vzorcu. Ker so bili v prostem govoru samoglasniki izgovorjeni v zelo 

različnih glasovnih okoljih, so te meritve med seboj tudi težje primerljive kot pri branju.  

Zavedamo se, da ima naša raziskava nekatere omejitve. Treba je izpostaviti, da je bil vzorec 

zelo majhen in heterogen, zato rezultatov ne moremo posplošiti na celotno populacijo oseb s 

Parkinsonovo boleznijo. Dodatno oviro predstavlja neenotno pridobivanje posnetkov za vse 

sodelujoče. Tudi izbira besedila za branje je lahko vplivala na izgovorjavo sodelujočih 

govorcev in bi drugačna besedila lahko dala drugačne rezultate. Pri samoglasnikih v spontanem 

govoru se je pojavila težava, da niso izgovorjeni v enakem glasovnem okolju in je zato 

primerjava med govorci lahko netočna, kar bi v prihodnjih raziskavah reševali z daljšimi 

posnetki prostega govora, ki bi zagotovili veliko število ponovitev vseh samoglasnikov. Kljub 

omejitvam menimo, da dobljene ugotovitve niso zanemarljive, ampak pomembno nakažejo 

trend spreminjanja govora zaradi Parkinsonove bolezni ter vsaj predstavijo nove načine uporabe 

akustične analize (kot možnost ocenjevanja patološkega govora) v slovenskem prostoru,.  

S pomočjo študije smo prišli do nekaterih spoznanj, kako osebe s PB izgovarjajo samoglasnike, 

vendar je naš prispevek le začetek takega načina raziskovanja in je možnosti za nadaljnje 

raziskave še veliko. V prihodnje bi bilo smiselno preveriti kako spol in trajanje bolezni vplivata 

na izgovorjavo samoglasnikov, zanimivo pa bi bilo v raziskavo vključiti še ostale samoglasnike 

in druge značilnosti govora, ki jih lahko preverjamo z akustično analizo. Predlagamo tudi, da 

bi govorce s PB pred sodelovanjem pregledal logoped ali bi pridobili laično mnenje o 

razumljivosti njihovega govora in nato dobljene zaznavne ocene primerjali z rezultati akustične 
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analize. To bi nudilo širšo sliko o povezanosti centralizacije samoglasnikov s splošno 

razumljivostjo in odkrilo (ne)skladnosti med eno in drugo obliko ocenjevanja.  

Sklenemo lahko, da smo z izvedeno raziskavo dosegli zastavljene cilje, saj smo dobili vpogled 

v akustične značilnosti samoglasnikov pri osebah s PB. Ugotovitve so uporabne predvsem za 

logopedsko področje. Kot zapiše Ozbič (1996) je akustičen opis glasov zanimiv tudi za 

fonetike, slaviste, jezikoslovce, etnografe, inženirje, sociolingviste … Naš prispevek pripomore 

k razumevanju značilnosti govora pri hipokinetični dizartriji, na osnovi katerih bi lahko v 

prihodnosti bolje načrtovali logopedsko rehabilitacijo. Obenem raziskava predstavlja začetek 

uporabe akustične analize za namene raziskovanja dizartričnega govora v Sloveniji in 

demonstrira možnost izvedbe akustične analize v praksi. Upamo, da bomo z njo stroki 

predstavili nov način ocenjevanja govora in odprli nove možnosti raziskovanja, saj je 

priložnosti za napredek še veliko. 
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Vabilo k sodelovanju v raziskavi 

Priloga 2: Podrobnejša navodila za sodelujoče v raziskavi  

Priloga 3: Odlomka za bralno nalogo  
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PRILOGA 1 

VABILO K SODELOVANJU V RAZISKAVI: AKUSTIČNA ANALIZA 

SAMOGLASNIKOV PRI BOLNIKIH S PARKINSONOVO BOLEZNIJO  

Kratek opis in pomen raziskave 

Pri Parkinsonovi bolezni se pogosto pojavijo težave z govorom oziroma hipokinetična 

dizartrija, ki je lahko eden od prvih znakov bolezni. Njene značilnosti so med drugim tih, hripav 

glas in otežena izgovarjava. Strokovnjaki za govor (logopedi), ki pri bolnikih ocenijo in 

zdravijo dizartrijo, se pri svojem delu večinoma zanašajo na lastno zaznavanje in subjektivno 

oceno govora.  

Za boljše zaznavanje odstopanj v govoru, bi pri ocenjevanju lahko uporabljali akustično analizo 

govora, saj je te la bolj občutljiva in daje bolj objektivne rezultate kot subjektivne ocene govora 

(poslušanje, opazovanje). Akustična analiza se pogosto uporablja pri raziskovanju govornih 

motenj v tujini. V raziskavi za magistrsko nalogo bomo s pomočjo akustične analize proučevali 

izgovor samoglasnikov pri osebah s parkinsonovo boleznijo.  

Dodatno prednost raziskave vidimo v tem, da se osredotočimo na izgovor samoglasnikov. Ta 

se lahko poslabša že v začetnih fazah bolezni in je tako lahko eden prvih znakov bolezni, na 

katere bi morali biti pozorni. Vendar pa so spremembe lahko tako majhne, da jih zgolj s 

poslušanjem ne moremo zaznati, zato si pri tem pomagamo z akustično analizo.  

Raziskava je pomembna, saj v Sloveniji še ni bilo narejenih veliko raziskav s področja akustične 

analize pri hipokinetični dizartriji. Raziskavo bomo izvedli z željo, da bi se uporaba takega 

načina ocenjevanja govora pri parkinsonovi bolezni, razširila tudi v Sloveniji.  

Vzorec bolnikov 

Vzorec raziskave bo zajemal 6 do 8 oseb. 4 osebe s parkinsonovo boleznijo in 2 do 4 zdrave 

govorce. Poskušali bomo dobiti osebe, ki imajo različno dolgo diagnosticirano parkinsonovo 

bolezen, ter glede na njihov spol in starost ujemajoče zdrave govorce.  

Sodelujejo lahko osebe s parkinsonovo boleznijo, ki: 

- nimajo možganskih poškodb ali v preteklosti niso doživeli možganske kapi; 

- nimajo depresije oziroma imajo blažjo obliko depresije, za katero ne potrebujejo 

zdravljenja; 

- pred diagnozo parkinsonove bolezni niso imeli drugih govornih motenj (npr. jecljanje), 

jezikovnih motenj ali motenega sluha; 

- jim je slovenščina prvi, materni jezik; 

- prihajajo iz Osrednjeslovenske regije; 

- so sposobni glasno prebrati krajši članek (1 stran);  

- lahko prejemajo dopaminergična zdravila (levodopo);  

- nimajo vstavljene globoke možganske stimulacije; 

- v preteklosti niso bili deležni logopedske terapije za govor.  
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Potek raziskave 

S sodelujočimi osebami se bomo srečali posamično, junija, na Inštitutu za slovenski jezik Frana 

Ramovša v Ljubljani. Prvi del srečanja bo bolj informativne narave, kjer bomo posredovali 

natančnejša navodila, razjasnili morebitne dileme in pridobili nekaj vaših osnovnih podatkov. 

Podpisali bomo tudi Soglasje k sodelovanju v raziskavi. V drugem delu srečanja bomo s 

pomočjo ustrezne opreme posneli vaš govor. Najprej bomo snemali govor pri glasnem branju 

krajšega odlomka, nato bo sledilo snemanje preprostega pogovora na dano tematiko, nazadnje 

pa bomo posneli glasno branje še enega krajšega odlomka. Srečanje bo trajalo približno 2 uri. 

Ob morebitnih zapletih ali nezmožnosti prihoda v Ljubljano, bi lahko snemanje izvedli tudi na 

domu, vendar si želimo da bi bile take izjeme redke, saj na domu težko zagotovimo ustrezno 

opremo in okoliščine, ki bi zagotovile optimalen posnetek govora.  

Podobno srečanje bomo izvedli tudi z zdravimi govorci in potem primerjali dobljene rezultate.  

Rezultati 

Rezultati raziskave bodo objavljeni v magistrski nalogi, ki bo napisana za namene programa 

logopedija in surdopedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Izsledki bodo prav 

tako objavljeni na spletni strani Društva Trepetlika, po dogovoru in želji pa se lahko za Društvo 

na isto temo pripravi tudi kratko predavanje.  

Prijava na raziskavo 

Vse, ki vas zanima sodelovanje, vabimo, da se prijavite na elektronski naslov 

masa.primozic@gmail.com. Elektronsko sporočilo naslovite Sodelovanje v raziskavi, v 

sporočilu pa zapišite vašo starost in koliko časa že imate diagnozo Parkinsonova bolezen.  

Sodelovanje v raziskavi je anonimno in prostovoljno.  

O raziskovalki 

Maša Primožič je magistrska študentka logopedije in surdopedagogike na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani. Za zaključek študija piše magistrsko nalogo, s katero si želi na področje 

slovenske logopedske prakse doprinesti nekaj novega. Zato se je odločila za način merjenja in 

ocenjevanja govora, ki je v tujini že razširjen, pri nas pa še ne toliko. Prihaja z Gorenjske, kjer 

njen dom obdajajo gore, ki jih v prostem času rada obišče.  

  

mailto:masa.primozic@gmail.com
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PRILOGA 2 

PODROBNEJŠA NAVODILA ZA SODELUJOČE V RAZISKAVI: 

AKUSTIČNA ANALIZA SAMOGLASNIKOV PRI BOLNIKIH S 

PARKINSONOVO BOLEZNIJO 

Najlepša hvala za vašo pripravljenost sodelovati v raziskavi Akustična analiza samoglasnikov 

pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo. 

Da se izognemo morebitnim nevšečnostim, bi želeli še enkrat preveriti, če ustrezate spodnjim 

kriterijem za sodelovanje v raziskavi.  

- Nimate možganskih poškodb ali v preteklosti niste doživeli možganske kapi; 

- nimate depresije oziroma imate blažjo obliko depresije, za katero ne potrebujete 

zdravljenja; 

- pred diagnozo Parkinsonove bolezni niste imeli drugih govornih motenj (npr. jecljanje), 

jezikovnih motenj ali motenega sluha; 

- slovenščina je vaš prvi, materni jezik; 

- prihajate iz Osrednjeslovenske regije; 

- ste sposobni glasno prebrati krajši članek (1 stran);  

- lahko prejemate dopaminergična zdravila (levodopo);  

- nimate vstavljene globoke možganske stimulacije; 

- v preteklosti niste bili deležni logopedske terapije za govor.  

Če kateremu od zgornjih kriterijev ne ustrezate, nam prosimo sporočite na naslov 

masa.primozic@gmail.com. 

Zbiranje podatkov bo potekalo na srečanju v živo, na Inštitutu za slovenski jezik Frana 

Ramovša v Ljubljani, kjer imamo možnost snemanja v tihi sobi, z ustrezno opremo. V primeru, 

da se snemanja na Inštitutu ne bi mogli udeležiti, ga lahko izvedemo tudi na domu. Glede 

termina srečanja se bomo dogovorili z vsakim udeležencem osebno. 

Na srečanju bomo v prvem delu natančneje razložili potek dela in pridobili nekaj vaših osnovnih 

podatkov. Zanimali nas bodo vaša spol, starost, regija iz katere prihajate, izobrazba, kdaj ste 

dobili diagnozo parkinsonove bolezni, morebitne pridružene težave … Podpisali bomo tudi 

Soglasje udeleženca v raziskavi, ki je na voljo v drugi prilogi, da si ga lahko vnaprej preberete. 

V drugem delu boste prebrali krajši odstavek iz poljudne revije (dolžine približno 10 povedi). 

Odlomek boste lahko najprej prebrali tiho, potem pa glasno, pri čemer bomo vaše branje 

posneli. Nato bo sledil krajši pogovor (približno 10 minut) o vsakdanji temi, ki vam jo bomo 

predlagali. Pogovor bo prav tako sneman. Na koncu boste glasno prebrali še en kratek odstavek 

in tudi to branje bomo posneli. Celotno srečanje bo trajalo približno eno uro. 

Posnetki govora in vaši podatki bodo shranjeni pod posebno raziskovalno šifro in bodo 

uporabljeni zgolj v namene raziskave in njene predstavitev. Pri tem bomo zagotavljali vašo 

anonimnost. 
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Poudarjamo, da je sodelovanje prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete, brez posledic. Prav 

tako zanj ne prejmete kakršnekoli materialne ali druge oblike koristi z izjemo znanja in 

izkušenj.  

Za kakršnekoli nejasnosti in vprašanja nas kontaktirajte na elektronski naslov ali po telefonu.  

 

Maša Primožič,  

študentka drugostopenjskega magistrskega programa logopedije in surdopedagogike 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani 

Kontakt: masa.primozic@gmail.com 
  

mailto:masa.primozic@gmail.com
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PRILOGA 3 

Oljkarji obrezujejo oljke (Moj planet, marec 2021) 

Oljka je ena najstarejših kulturnih rastlin. Velja za simbol Sredozemlja in Bližnjega vzhoda. 

Častile so jo vse sredozemske kulture. Posebej privlačna so stara drevesa s slikovito zavitimi 

debli. Oljke so občutljive na mraz, zato jih na prostem lahko gojimo le na Primorskem. Marca 

je v oljčnem nasadu veliko dela, saj oljkarji obrezujejo oljke. Njihove sadove se obira šele v 

novembru. Olive je potrebno obirati zelo previdno, da se ne poškoduje njihova občutljiva 

lupina. Iz oliv nato pridelujejo zelo priljubljeno olivno olje. 

 

Kako urediti dom kuncu (Moj planet, marec 2021) 

Za kunca pripravimo veliko kletko. Postavimo jo v sobo, kjer ni hrupa, loputanja z vrati, 

glasnega televizorja ali radia. Hodnik ni primeren. Njegov prostor ne sme biti na prepihu, na 

vročini ali tak, da se na kletko upirajo sončni žarki. Dno kletke obložimo s posušeno žagovino. 

Kunec spada med glodavce, zato pazimo, da nam ob vsakodnevnih izpustih ne pogrize 

električnih kablov (na primer za računalnik). Kunec naj bo vsak dan tudi nekaj ur spuščen. Zelo 

rad se druži z ljudmi, hodi za nami, izbere si prostor za opazovanje. Pogosto sedi zraven otrok, 

če se umirjeno igrajo.  

 


