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ÚVOD 

 
Téma mé bakalářské práce nese jméno Psychoakustika v experimentech. Akustika jako 

taková je pro mě velmi blízká, protože se věnuji hudbě již od svých tří let. K hudbě mě 

přivedl můj otec, který hraje v hudební skupině. Akustika jako vědní obor je sama o sobě 

velmi zajímavá, avšak její odvětví, psychoakustika, je pro mě velkou výzvou ke zpracování, 

jelikož neexistuje příliš mnoho zdrojů, které se touto problematikou zabývají. Přijde mi 

velmi zajímavé, že akustika zasahuje do širokého spektra vědních oborů, jako jsou 

například fyzika, biologie a hudba, a nenásilně se prolíná mezi těmito odlišnými 

disciplínami. 

Cílem mé práce je zpracovat a vyzkoušet několik nových experimentů týkajících se 

psychoakustiky, které by mohli učitelé fyziky na základních školách aplikovat na své 

studenty a zpestřit tak výuku, popřípadě aby žáky dále motivovali při studiu fyziky. 

Vymyslela jsem 4 různé experimenty, díky kterým získám data a ty následně vyhodnotím 

za pomoci tabulek popřípadě grafů.  

Základní myšlenkou této práce je rozšíření obzorů v oblasti psychoakustiky a doufám, že 

má práce bude přínosem a inspirací pro další studenty, kteří se touto problematikou 

budou chtít zabývat. 
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1 AKUSTIKA 

Již jeskynní lidé využívali zákony akustiky, aniž by o tom věděli. Postupem času se o tuto 

vědní disciplínu začali zajímat velcí antičtí filosofové, jako byl například Aristoteles. Byl 

mezi prvními, kdo akustiku kategorizoval do tří sekcí, které se nazývají: 

a) šíření informací zvukovou vlnou 

b) umění navrhovat hudební nástroje 

c) znalost mechanismu slyšení 

Po dlouhé časové prodlevě se až v 19. století zasloužili o rozšíření akustiky jako vědy vědci 

Fresnel, Fourier, Poisson, Laplace a další vědci. [17] 

Akustika (pocházející z řeckého slova akoustikós “týkající se slyšení“) je vědní obor, 

zabývající se vznikem, šířením a působením zvuku. [9] 

Je velmi složité přesně vymezit pojem akustika, neboť je to velice rozsáhlý obor, který 

zasahuje do mnoha oblastí. Dá se kategorizovat do těchto základních sekcí: 

a) Fyzikální akustika se zabývá zákonitostmi o vzniku a šíření zvuku. Definuje základní 

veličiny akustiky a zvuk a obsahuje rezonanci a skládání zvuků. [9] 

b) Fyziologická akustika se zabývá vznikem zvuků v lidských hlasivkách a dále jeho 

přenosem do lidského ucha a následném zpracování v mozku. [17] 

c) Hudební akustika zkoumá kombinace zvuků s důrazem na skládání hudby. [7] 

d) Prostorová akustika se zabývá šířením zvuků v uzavřených prostorách, jako jsou 

například obytné místnosti a sály. Zabývá se taktéž eliminací hluku jako prevence 

jeho rozšiřování mimo uzavřený prostor do vnějšího prostředí. [11] 

e) Elektroakustika využívá elektronických přístrojů k záznamu, reprodukci a šíření 

zvuku. [26] 

f) Lingvistická akustika se zabývá mluveným slovem a vnímáním hlásek. [7] 
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1.1 INTENZITA A HLADINA INTENZITY ZVUKU 

Sluchovým aparátem vnímáme vlnění, které se označuje jako zvuk. Každý zvuk má svoji 

danou hlasitost, pro jejíž objektivní hodnocení se používá veličina, která se nazývá 

intenzita zvuku   a je dána tímto vztahem 

  
 

 
  

kde   je vyjádření výkonu vlnění zvuku a   je obsah plochy, jíž vlnění prochází, a udává se 

v jednotkách W·m-2. Faktory, jež určují intenzitu zvuku, jsou nejen změna tlaku vzduchu 

v určitém místě, ale i výška tónu. [2] 

Sluchový aparát člověka nejvíce vnímá zvuk při frekvencích v rozsahu 700 – 6000 Hz. Na 

základě tohoto faktu se rozděluje intenzita zvuku na tyto dvě hranice:  

1) Práh slyšitelnosti – Je vyjádřen intenzitou zvuku          W·m-2 (popřípadě 

akustickým tlakem       µPa), která udává nejnižší intenzitu vnímaného zvuku. 

[7] 

2) Práh bolesti – Je vyjádřen intenzitou zvuku        W·m-2 (popřípadě akustickým 

tlakem s hodnotou          Pa), hodnoty intenzit vyšší než je samotný práh 

bolesti mohou ve sluchovém aparátu způsobit nepříjemnou bolest. [6] 

Při hodnocení zvuku je pro nás rozhodující hlasitost, proto se pro její vyjádření zavedla 

veličina s názvem hladina intenzity zvuku. Její stanovenou jednotkou je bel (značen 

písmenem B), ale vzhledem k tomu, že hodnoty této jednotky jsou ve vyšších řádech, tak 

se pro praktické využití používají jednotky s nižšími hodnotami – decibely (značeno 

písmeny dB). [9] 

Pro hladinu intenzity zvuku byl vytvořen tento vztah 

        
 

  
 

kde   je intenzita daného zvuku a    je referenční hodnota intenzity zvuku. [17] 

Pro tento vztah se používá rovněž vyjádření určující hladinu akustického tlaku. Vztah je 

definován takto 
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kde    je referenční hodnota akustického tlaku, jejíž velikost je        Pa a   je velikost 

akustického tlaku zkoumaného zvuku. [9] 

1.2 SOFTWARE PRO ZPRACOVÁNÍ AUDIOSIGNÁLŮ 

1.2.1 AUDACITY 

Je to volně dostupný program, s jednoduchým použitím, zahrnující hlavně editaci a 

nahrávání, kompatibilní s více operačními systémy, vyvinutý skupinou dobrovolníků jako 

otevřený zdroj. [1]  Z důvodu velkého množství funkcí, které tento program nabízí, zmíním 

jen ty, které jsem využila ve své praktické části.  

 Funkce Tón – Za pomoci této funkce lze vytvořit jednoduchý sinusový tón, u 

kterého je možné přesně nastavit požadovanou frekvenci, pozměnit velikost 

amplitudy a změnit délku trvání (záložka Vytvoření -> Tón). 

 Funkce Tónový generátor (cvrlikání) – Použitím této funkce lze vytvořit tón 

s postupně se zvyšujícím kmitočtem, u kterého se dá nastavit jak počáteční 

frekvence, tak konečná (Vytvoření -> Tónový generátor). 

 Funkce Šum – Pomocí této funkce si lze vybrat z několika druhů šumů (bílý, růžový, 

Brownův), u kterých je možné nastavit délku trvání i velikost amplitudy (Vytvoření 

-> Šum). 

Jednoduchý sinusový tón jsem využila pro zjištění hodnoty nejnižší a nejvyšší slyšitelné 

frekvence. Při dalším svém experimentu, který nesl název Vnímání šumu v hudbě, jsem 

potřebovala do předem vložené stereo stopy zakomponovat šum. Tento program mi také 

pomohl k vytvoření jednoho z mých experimentů v tom, že jsem si vytvořila dva tóny o 

jednoznačné frekvenci, z nichž jeden překrýval ten druhý. Experiment nesl název 

Frekvenční maskování. Program Audacity mi vyhovoval takřka ve všech směrech, díky 

jeho versatilním vlastnostem jako je například kompatibilita s různými druhy formátu 

zvuku. Chtěla bych vyzdvihnout přehlednost tohoto programu. Velmi dobře se mi v něm 

pracovalo a na všechny funkce jsem přišla sama, bez jakékoli pomoci a návodu. Jediným 

nedostatkem tohoto programu byla funkce frekvenční analýza (Rozbor -> Kreslit 

spektrum), která pro mě byla nepřehledná, a proto jsem musela vyhledat na 

internetových stránkách program s názvem WavePad Sound Editor, ve kterém byla tato 

analýza přehlednější. 
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1.2.2 WAVEPAD SOUND EDITOR 

Je to profesionální program s mnohočetnými funkcemi, avšak není to freewareová verze, 

tudíž jsem musela použít funkční beta verzi tohoto programu za účelem zjištění a 

zobrazení frekvenční analýzy. Ačkoli je tento program plně profesionální, nemohla jsem 

ho využít ve své práci, protože beta verze neumožňovala plné využití tohoto programu.  

1.3 HARDWARE PRO ZPRACOVÁNÍ AUDIOSIGNÁLŮ 

1.3.1 REPRODUKTOR 

Reproduktor je přístroj, jehož funkcí je převést elektrickou energii na energii mechanickou 

ve zvukové podobě a dále ho můžeme zařadit do elektroakustických měničů. [26] 

Na základě druhu vyzařování je klasifikujeme do těchto dvou skupin: 

 Přímo vyzařující – Akustická energie, kterou vyzařuje kmitající membrána, je 

přímo napojená na prostředí, do kterého energie putuje. [12] 

 Nepřímo vyzařující – Jsou často označovány jako tlakové. Fungují na takovém 

principu, že mezi membránu elektroakustického převodníku je umístěn zvukovod, 

který umožňuje zvýšit zatížení membrány vyzařovací impedancí. [6] 

Kvalitu zvuku ovlivňuje množství reproduktorů (jedním reproduktorem nelze dosáhnout 

stejné kvality zvuku jako za použití soustavy reproduktorů, kde každý z nich vysílá jinou 

frekvenci).  Z toho vyplývá, že v jednom reproduktoru se tyto frekvence smísí a tudíž tento 

reproduktor neprodukuje tak kvalitní zvuk. Z tohoto hlediska se vyrábějí tyto typy 

reproduktorů: hlubokotónové, středotónové a vysokotónové. Pro jednodušší použití se 

užívají i reproduktory širokopásmové, miniaturní a tak dále. Pro specifická využití se 

mohou používat jednodušší reproduktory, které umožňují lepší srozumitelnost. [27]  

Na závěr je potřeba dodat, že při realizaci svých experimentů, jako je například zjišťování 

nejnižší a nejvyšší slyšitelné frekvence, je prakticky nemožné užívat běžně prodávané 

reproduktory, jelikož nejnižší frekvence u některých reproduktorů se pohybuje až zhruba 

od 38 Hz, zatímco hodnotu nejnižší slyšitelné frekvence lze vnímat již od 16 Hz. 

1.3.2 ZESILOVAČ 

Akustický signál je pro kvalitní reprodukci velmi často potřeba zesílit a teprve potom jej 

zaznamenat. Přístroje, které plní tuto funkci, jsou pojmenované jako zesilovače. 
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Zesilovače byly dříve sestaveny z elektronek, v dnešní době se ale nejčastěji konstruují 

z tranzistorů, které (kromě třídy A) mají vždy zkreslení, ale menší spotřebu a jejichž 

největší předností je nižší cena. Ale i dnes přetrval trend ve výrobě elektronkových 

zesilovačů, a to zejména při zesilování zvuku kytary, kde se tyto zesilovače oproti 

tranzistorovým vyznačují minimálním zkreslením. [6] 

1.3.3 HLUKOMĚR 

Hlukoměr bývá často označován jako zvukoměr, který slouží ke snímání akustického tlaku 

a který v základu obsahuje jen tři části: mikrofon, zesilovač a měřidlo. V této sestavě je 

však schopen naměřit akustický tlak pouze pro signál jednoduchého sinusového tónu. [25] 

Moderní hlukoměry, taktéž označované jako sonometry, se běžně používají k měření 

hlukového znečištění, hlavně pro studie, které se tímto problémem zabývají. Závěrem je 

potřeba říci, že míra hluku se vyjadřuje pomocí decibelů a značí se dB. [2] 

Ve svých experimentech jsem sice hlukoměr nepoužila, ale v učivu fyziky na základních 

školách by se dal využít například pro měření hluku v učebně. 

1.3.4 LADIČKA 

Ladička je zvukové zařízení, s přesně danou frekvencí, která plní funkci ladění nástrojů. 

Nejen, že vydává tón o jednoznačné frekvenci, ale zvládne identifikovat i frekvenci tónu, 

který právě zní. 

Známou ladičkou je ladící vidlice, která je tvořena ocelovou tyčkou se dvěma rameny, 

připomínající písmeno U. Rozezvučí se úderem, po kterém se utiší vyšší složky 

harmonického tónu a z ladičky se line skoro čistý tón se sinusovým průběhem. Tento typ 

ladičky bývá v častých případech naladěn na kmitočet komorního A, ale existují i ladičky o 

jiné frekvenci. [6] 

Za zmínku stojí i elektronická ladička, opatřena ručičkovým indikátorem a rozsahem 

složeným z tekutých krystalů nebo světelných diod. V dnešní době dokážou tyto ladičky 

ladit ve velkém frekvenčním spektru. Jejich další funkcí je kalibrace a funguje také jako 

metronom. Údaje, které zobrazuje, je možné vyjádřit v centech popřípadě Hertzích. 

Můžeme také zmínit, že existují ladičky vyvinuté speciálně pro kytary, baskytary a další. 

[6]  
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Ladičku jsem využila i v jednom ze svých experimentů, který nese název Frekvenční 

maskování. V tomto experimentu bylo nutné zjistit pomocí ladičky přesnou frekvenci 

zvuku vybraných strun kytary a violy, na jejichž základě bylo možné vytvořit tóny, kterými 

byly zvuky strun přemaskovány. 

1.4 SLUCHOVÝ ORGÁN 

Jedním ze základních smyslů všech obratlích živočichů je sluchový orgán. Slouží 

k dešifrování přijímaného zvuku a informací. Lidské ucho je schopné vnímat určité 

frekvence v intervalu od 16 Hz do 20 kHz. Avšak v živočišné říši se setkáme se zástupci, 

kteří slyší i rozsáhlejší intervaly. Lidské ucho není zdaleka tak dokonalé, jak by mohlo být, 

ale je dostačující k běžným lidským potřebám. Zajímavou schopností člověka je řeč a 

vnímání hudby. [29] 

Pokud se budeme detailněji zabývat anatomií lidského ucha, přijdeme na to, že se skládá 

ze tří hlavních částí, vnějšího, středního a vnitřního ucha. 

1. Vnější ucho – Vnější ucho je viditelný přijímač, který vnímá příchozí signály 

z okolního prostředí. Jeho tvar je uzpůsobený tak, aby získával co možná nejvíce 

informací. Zajímavou součástí vnějšího ucha je boltec, který se u lidí uplatňuje 

zejména při slyšení vyšších frekvencí. Viditelné ucho má nálevkovitý tvar se 

zešikmeným ústím do spánkové kosti. V ní je také uloženo celé střední a vnitřní 

ucho. [18] 

2. Střední ucho – Střední ucho je rozhraní mezi vnějším a vnitřním uchem. Začíná 

zvukovodem, který končí u bubínku, za kterým se nachází středoušní sluchové 

kůstky: kladívko, kovadlinka a třmínek. Kladívko je připojené k bubínku a jeho 

hlavička je připojená na kovadlinku. Dále pak je výběžek kovadlinky sklouben 

s hlavičkou třmínku. Sluchové kůstky drží pohromadě díky spojení s bubínkem a 

vazy (ligament). Tento celek se nazývá jako akustický převodní systém, který 

převádí akustické působení z vnějšího prostředí do kapaliny hlemýždě.  

Střední ucho obsahuje dva reflektorické svaly, které mají schopnost zabránit 

poškození sluchového systému při nadměrném zatížení (práh bolesti). Oba svaly 

svými stahy zabraňují šíření zvuku středním uchem a tím ochraňují celý sluchový 

komplex před vážným poškozením. Tyto svaly dokážeme využívat reflexivně při 
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akustickém tlaku 70 dB a výše. Do té doby nelze vůbec tyto svaly používat 

vědomě. Tento reflex je vyvolán vyššími akustickými frekvencemi. Působení zvuku 

na jedno ucho vyvolá tento reflex v obou uších zároveň. Je zajímavé, že tato 

schopnost je u každého člověka individuální. [18] 

3. Vnitřní ucho – Vnitřní ucho neboli labyrint, obsahuje ústrojí rovnováhy a ústrojí 

sluchové. Kostěný labyrint tvoří skelet, na kterém je uchycen blanitý labyrint. 

Hlemýžď (sluchové ústrojí) je spirálovitě zatočený orgán blízce podobný hlemýždí 

ulitě. Tento hlemýžď je spirální trubice dlouhá 32-35 mm stočená přibližně do 2,5 

závitů. [18] 

Vnitřek spirály hlemýždě je rozdělen dvěma membránami. Bazilární a 

Reissnerovou. Vnější strany membrán jsou spojeny zhuštěnou vazivovou tkání, 

která pokrývá celkově vnitřní kostěnou stěnu sluchového ústrojí. 

Vnější vazivová tkáň hlemýždě je pokryta třívrstvým epitelem, který má za úkol 

udržovat stálou a vysokou koncentraci draslíku a tím udržovat pozitivní 

stejnosměrný endokochleární potenciál. 

Převodní ústrojí neboli Cortiho orgán má za úkol přenášet mechanické signály do 

nervového systému člověka. 

Vláskové buňky, nacházející se mezi pilířovitými a podpůrnými buňkami v Cortiho 

orgánu, plní funkci ohybu a deformace s krycí membránou – změna elektrických 

poměrů. Takto vlásková buňka na své spodní straně předává signály do nervového 

zakončení sluchového nervu. Ten pak dále přenáší vzruch do oblasti sluchové kůry 

velkého mozku. V ní probíhá konečná analýza vnějšího zvukového podnětu. [18] 
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Obrázek 1 - Sluchový aparát (Zdroj: [9]) 

Ke každému orgánu neodmyslitelně patří i specifické vady. Ráda bych zde obecně zmínila 

nejčastější vady lidského ucha. 

Jednou z nejrozšířenějších vad lidského ucha je nedoslýchavost. Může být způsobena 

několika faktory, kterými jsou například stáří nebo poškození vnitřního ucha nadměrným 

posloucháním hudby nebo prací v nadměrně hlučném prostředí. Tyto změny jsou trvale 

nevratné, proto je důležité chránit si svůj sluch. 

Hluchota je další vadou, kterou je třeba zmínit. Jde o to, že člověk postižený touto vadou 

není schopen od narození vnímat zvukové podněty skrze sluchový aparát. Samozřejmě i 

hluchota je u každého člověka specifická. Někteří lidé jsou hluší úplně, bez možnosti 

podpory techniky vnímat alespoň minimální zvuk. Existují však případy, kdy postižený 

člověk dokáže vnímat v omezeném množství zvuk. Za podpory nástrojů, jako je například 

naslouchátko, dokážeme zkvalitnit těmto lidem život. 
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2 PSYCHOAKUSTIKA 

Psychoakustika neboli ze starého pojmu psychologická akustika, je multioborová vědní 

disciplína, v níž se různě prolíná a kombinuje psychologie s akustikou. Cílem 

psychoakustiky je zjišťování účinku zvukových podnětů na chování a prožívání člověka. 

Vystupují zde otázky zasahující od měření prahu slyšitelnosti přes posuzování zvukové 

kvality až po práh bolesti. 

Psychoakustika je zajímavá v tom, že neexistuje žádné správné vnímání. Každý člověk je 

ovlivněn vnějším prostředím, skrytými účinky vnějších podnětů a momentálním 

psychickým stavem. Můžeme tedy říci, že vnímání těchto vjemů je individuální, celostní 

prožitek. [15]  

Touto psychokoncepcí můžeme získávat velmi zajímavá data, protože každý člověk je 

individuální. Obecně platí, že čím větší vzorek lidí budeme mít, tím více odlišná data 

získáme. 

Existují 3 základní typy výzkumu psychoakustiky:  

a) deskripce – získávání dat při experimentech 

b) predikce – rozdíly dat, odchylky a vývoj 

c) explanace – získání výsledků a vysvětlení souvislostí aplikovaného experimentu 

Ve vědeckých metodách se nejčastěji využívají: 

I. Metoda observační – Do těchto procesů se nezasahuje a zkoumají se tak, jak 

přirozeně probíhají. Užívají se k analýze doposud neznámých jevů, za pomoci 

nové techniky a moderních postupů. [18] 

II. Metoda explorační – Tato metoda zkoumá jevy a procesy, při nichž jsou 

zaznamenávány údaje pomocí dotazníků nebo poslechových testů. Tyto jevy a 

procesy jsou zaznamenávány na základě toho, jak poznamenají daného 

člověka (subjekt). [18] 

III. Metoda experimentální – Tato metoda se zabývá predikcemi a zjištěním 

vztahů mezi působením podnětů a subjektů. V psychoakustice se využívá asi 

nejčastěji. [18] 
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V oboru psychoakustiky lze ve školské fyzice využít všechny tyto metody pro zpracování 

experimentů. 

2.1 PSYCHOAKUSTICKÉ JEVY 

Jevy v oblasti psychoakustiky vnímáme dnes a denně, ať už úmyslně nebo ne. Například 

při konverzaci s přáteli, kde vnímáme, jakým tónem s námi dotyční mluví, nebo při 

procházce městem u frekventované silnice, kde vnímáme hlavně hlučnost ulic a 

nepříjemné nebo příliš hlasité zvuky se snažíme vytěsnit. Jako další jev můžeme zmínit 

třeba hlasitý křik v ulici, u kterého se snažíme zjistit, z jakého směru vychází. Těchto jevů 

se v našem okolí nachází spousta a my si přiblížíme pouze některé z nich. 

2.1.1 HLUK A JEHO VNÍMÁNÍ 

V životě každého člověka je vnímání hluku každodenní rutinou. Naučili jsme se ho však 

potlačovat nebo z velké části ignorovat, protože jeho vnímání jako takové nám způsobuje 

spousta vedlejších vlivů. Mezi rušivé elementy patří například rozhovor cizích osob, ruch 

od dopravních vozidel ve městech, výrobní a strojírenské podniky a další. I přes to, že si to 

mnohdy nepřipouštíme, hluk má na naše zdraví neblahý vliv, a to třeba ve formě stresu 

nebo dlouhodobé frustrace. Tímto chci podotknout, že vnímání hluku nás provází i 

v pohodlí domova a ne jen mimo něj. Jako příklad si můžeme uvést takzvanou „párty u 

sousedů“, kde hraje velmi hlasitá hudba a konverzace neprobíhá běžnou hlasitostí řeči 

člověka. Během dne tyto rušivé elementy nevnímáme tak intenzivně jako v noci. A to má 

za následek méně kvalitní spánek, časté převalování se, buzení a nevyspalost. [17] 

Na základě fyzikálních poznatků se dá hluk rozdělit na tyto typy: 

 Ustálený – Hladina jeho intenzity v určitém místě a pozorovaném úseku závislá na 

čase se nezmění o více než 5 dB. 

 Proměnný – Hladina intenzity hluku v určitém místě a pozorovaném úseku závislá 

na čase se změní o více než 5 dB. 

 Nízkofrekvenční – Kmitočet je nižší než 100 Hz. 

 Vysokofrekvenční – Kmitočet přesáhne hodnotu 8 000 Hz.  

 S obsahem tónů – V jeho rozsahu leží tóny, jejichž hladiny akustického tlaku jsou o 

5 dB větší než frekvence okolních oblastí. 
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 Impulzní – Tento hluk je tvořen impulzy zvuku, jejichž délka nepřesáhne hodnotu 

200 ms. [6] 

Závěrem je důležité zmínit, že hluk se měří pomocí přístroje nazývaného hlukoměr a jeho 

velikost je stanovena takzvanou hladinou akustického tlaku, jejíž jednotky se uvádějí 

v decibelech. [2] 

Zde jsem pro představu uvedla příklady hladin akustického tlaku, které jsou uvedeny 

v tabulce 1. 

Tabulka 1 - Hladiny akustického tlaku (Zdroj: [24]) 

Hladina 
akustického 

tlaku [dB] 
Zdroje zvuku 

0 nadprůměrný práh slyšitelnosti 

10 dobrá akustická komora 

20 hluboké ticho, bezvětří 

30 velmi tichá ulice 

40 šeptání 

50 ulice na okraji města 

60 vysávání prachu 

70 běžný rozhovor 

80 jízda na motorce 

90 hlasitý křik 

100 automobilová siréna 

110 tlakovzdušná sbíječka 

120 zvuk letadla při startu 

130 práh bolesti 

 

2.1.2 BARVA TÓNU 

Je dán fakt, že pro člověka a jeho sluchový aparát má jakýkoli tón zcela specifický zvuk a 

to je způsobeno obsahem vyšších harmonických tónů v tónu složeném. Tento atribut u 

těchto tónů nazýváme barvou tónu. Ta je vymezena nejen množstvím vyšších 

harmonických tónů, ze kterých se skládá složený tón, ale také jejich rozkmitem neboli 

amplitudou. Právě barva tónu nám sluchovým aparátem dovoluje od sebe rozlišit dva 

složené tóny, které vykazují stejnou absolutní výšku a které vysílají dva odlišné zdroje 

zvukového signálu. Lišící se barva zvuku pocházející od různých zdrojů zvukového signálu 
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je dána specifickým způsobem vzniku zvuku v rezonátorech s různými tvary, velikostí a liší 

se i materiál, ze kterého jsou vyrobeny. [6] 

2.1.3 VÝŠKA TÓNU 

Cizím slovem označovaná jako pitch, je další z důležitých subjektivních rysů sluchového 

vnímání. Opět je od sebe potřeba odlišovat výšku tónu jednoduchého, tónu složeného 

(hudební tóny mají často mimo základní harmonické řady i řadu vyšších harmonických) a 

výškou šumů, popřípadě hluků. [9] 

Existují 3 základní postupy pro určení výšky tónu: 

 Absolutní výška tónu – Je dána kmitočtem tónu (jednotky Hz) a lze jí naměřit 

pomocí přístrojů, běžných poslechem se dá rozpoznat jen zřídkakdy. Existují 

takzvaní posluchači s absolutním hudebním sluchem, kteří stanoví absolutní výšku 

tónu tak, že ji přiřadí k tónům hudební stupnice. [6] 

 Relativní výška tónu – Je důležitější pro subjektivní klasifikaci zvuků. Dána je 

podílem kmitočtu určeného tónu ke kmitočtu takzvaného referenčního tónu. [9] 

Jako příklad můžeme uvést příležitostné kytaristy, kteří hrají jen tak pro radost. 

Mezi sebou ladí kytary tak, aby spolu harmonizovaly (nejsou naladěny pomocí 

ladičky). 

 Subjektivní výška tónu – Ta je z pohledu psychoakustiky nejvýznamnější. 

Posluchač postupuje tak, že hledá tón, jehož výška je o půlku menší nebo dvakrát 

větší než výška nedefinovaného vztažného tónu (tón o kmitočtu 1 kHz nebo 440 

Hz). Je důležité si uvědomit, že subjektivní výška se neshoduje jak se stupnicí 

kmitočtu, tak se stupnicí pro hudební tóny. [9] 

Dalšími důležitými jevy, které zasahují do oblasti psychoakustiky, jsou vnímání šumu v 

hudbě, závislost směrového slyšení na frekvenci, vnímání nejnižší a nejvyšší slyšitelné 

frekvence a frekvenční maskování. Jelikož jsem se těmito jevy zabývala ve svých 

experimentech, podrobněji si jejich teorii a princip vysvětlíme tam.  
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2.2 PRAKTICKÉ VYUŽITÍ PSYCHOAKUSTIKY 

Často si neuvědomujeme praktickou stránku vědy. Každodenní život nám nabízí řadu 

fyzikálních jevů a fungování za pomoci fyzikálních zákonů. Díky nim dokážeme například 

chodit, mluvit, dýchat a žít.  

Vědu bych začala hledat tam, kde jsou peníze. Díky finanční motivaci se rozvíjí oblast vědy 

a výzkumu a určitě stojí za zmínku, že filmový průmysl je plný peněz, které stojí za to 

investovat do pohodlí a komfortu diváka, který si za něj zaplatí. Filmová hudba je založena 

na psychologii hudby. Dodává podkres a emoční sílu natočenému snímku. Díky hudbě se 

smějeme, očekáváme napětí, a nebo se i bojíme. Nejvíce znatelný účinek hudby na diváka 

(psychoakustické vnímání) mají hororové filmy. Hudba má za úkol vyvolat strach, úzkost a 

paniku. Je zajímavé, jak moc dokáže hudba ovlivňovat lidskou mysl, chování a 

rozhodování. 

Když se odpoutáme od zneklidnění a strachu, nalezneme praktické využití psychoakustiky 

například i ve zklidnění mysli a meditacích. Existuje mnoho podprahových melodií, 

frekvencí a skladeb, které uvolňují a zklidňují lidskou mysl. Mají tak ohromnou sílu, že 

dokážou léčit a navodit stav úplného uvolnění. 

Na závěr bych chtěla zmínit, že hudba do značné míry ovlivňuje náš život. Psychické 

rozpoložení jedince může ovlivnit smutná nebo veselá píseň a naopak. V určitých 

rozpoloženích a životních etapách vyhledáváme různé styly a žánry hudby. Stejně jako 

hudba na nás pak může působit i mluvené slovo, zvuk přírody, tekoucí voda popřípadě 

šumění moře. 

2.3 PSYCHOAKUSTICKÉ JEVY PROBÍRANÉ NA ZŠ 

Při hlubší analýze a důkladnějšímu prozkoumávání učebnic, týkajících se učiva fyziky pro 

8. ročník základních škol, jsem zjistila, že teorie v oblasti psychoakustiky není 

nejrozšířenějším tématem. Důležitým probíraným tématem jsou kapitoly, které zahrnují 

seznámení se zvukem, jeho šíření, vnímání zvuku a jeho hlasitost. V tomto tématu jsou 

žákům sdělovány informace o pro člověka slyšitelném spektru a je také zmíněn a 

vysvětlen význam slov tón a hluk. Jako další je zmíněna výška a barva tónu. Posledním 

hlavním tématem, které se na základních školách vyučuje, je záznam a reprodukce zvuku. 

Kapitola se zabývá přístroji pro záznam a reprodukci zvuku, jako jsou fonograf, gramofon, 
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mikrofon a reproduktor. V této kapitole je zmíněn i digitální záznam zvuku a jeho 

reprodukce.  

Na základě svého průzkumu v oblasti učiva fyziky na základních školách jsem došla 

k závěru, že psychoakustika opravdu není nejrozšířenějším tématem. Což je zvláštní, 

protože psychoakustické jevy nás provázejí i v běžném životě. Myslím, že by se tyto jevy 

měly probírat i v dalších předmětech, jako je například přírodopis, protože to, jak 

vnímáme zvuk, nám objasňuje například stavba lidského ucha a to jak do něj zvuk putuje. 

Na základě úrovně znalostí jevů týkajících se psychoakustiky, jsem vymyslela a zpracovala 

své experimenty, které díky tomu lze aplikovat na studentech základních škol.  
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3 PSYCHOAKUSTICKÉ EXPERIMENTY 

 

3.1 ZÁVISLOST SMĚROVÉHO SLYŠENÍ NA FREKVENCI 

3.1.1 TEORIE 

Směrové slyšení se ve fyzice někdy označuje také jako lokalizace. Když se nad tímto 

slovním spojením zamyslíme, dojdeme k faktu, že zvuky, tóny nebo hudbu nevnímáme 

pouze jedním jediným aparátem, ale dvěma k této funkci specializovaným. Dalším 

označením pro směrové slyšení oběma ušima je binaurální slyšení. [7] 

Směrové vnímání se nejlépe určuje u zvuků složených, horší je to však u sinusových tónů o 

jednoznačné frekvenci. Toto vnímání je proměnlivé během života člověka, kde důležitou 

roli hrají zkušenosti, zrak a sluch. Všechny tyto podněty ovlivňuje několik faktorů, které 

samostatně s jistotou nemohou určit umístění zdroje. Tyto faktory se rozdělují takto: 

1. Rozdíl intenzity – Uši vnímají zvuk s rovnoměrnou intenzitou jen tehdy, když je 

zdroj zvukového signálu umístěn ve středu roviny. Pokud tomu tak není, intenzita 

v obou uších je odlišná a to znamená, že sluchový aparát vnímá zvuk ze strany s 

větší intenzitou. Rozdíl intenzity tedy vzniká tím, že jedno ucho je ke zdroji zvuku 

blíže než to druhé. Uplatnění tohoto faktoru je zřetelné pouze při tónech 

s vysokou frekvencí, u nižších frekvencí není znatelný. 

2. Časový posun – Směr, odkud zvuková vlna přichází, rozpoznáváme tehdy, když 

zvuk nebo tón dopadá na sluchový aparát ve stejnou dobu. Tento faktor se užívá 

převážně při analyzování čistých tónů, ale pouze do kmitočtu okolo 3000 Hz. Tato 

frekvence již leží v místě, kde časový posun nelze aplikovat. 

3. Vliv pohybů hlavou – I nepatrným pohnutím hlavy dokáže člověk určit, z jakého 

směru se zvuk line. Pokud natočíme hlavu vpravo, tak se zdroj zvukového signálu, 

který je umístěn vepředu, přiblíží k levému uchu. Když bude zdroj zvuku postaven 

vzadu, přiblíží se spíše k pravému uchu. Rozpoznání směru bude nemožné, 

nebudeme-li moci pohybovat hlavou. 

4. Změna skladby zvuku – Tento faktor nemá uplatnění u jednoduchých tónů, ale 

pouze u složených (hlubokých, vysokých). V případě, že tóny doléhají zezadu, sníží 
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se obsah tónů s vysokou frekvencí a sníží se kvalita. Tato schopnost sluchového 

aparátu vzniká dlouhodobým procvičováním a pravidelnou kontrolou zraku. 

Můžeme tedy říci, že určování směrového slyšení nám blízkých zvuků (řeč), je na 

vyšší úrovni než rozpoznávání směru, odkud přichází čisté tóny nebo zvuky. [11] 

3.1.2 PŘÍPRAVA A POSTUP 

Pro přípravu tohoto experimentu bylo potřeba si nejdříve vytvořit v programu Audacity 

pět nahrávek o určité frekvenci a hlasitosti. Pro tyto určité frekvence by se daly použít jen 

sinusové tóny, tím by ale tento experiment nebyl atraktivní, proto jsem použila jak 

sinusové zvuky, tak i zvuky zvířat. Hlubší i vyšší. 

Pro první nahrávku jsem kvůli atraktivitě tohoto experimentu zvolila zvuky zvířat. 

Základem pro vytvoření nahrávky bylo nutné stáhnout z internetu volně dostupné zvuky. 

Do nahrávky jsem zvolila tři zvuky zvířat (kuře, šimpanz a kachna). Pro zpracování 

nahrávek jsem použila program Audacity. Postupovala jsem tak, že jsem klikla na záložku 

Stopy, na záložku Přidat novou stopu a dále na Stereo stopa. Dalším krokem bylo vložení 

prvního zvuku, jehož délka byla 7,5 sekundy. Těsně za něj jsem vložila druhý zvuk, který 

trval 3,5 sekundy. Dále zbývalo vložit třetí zvuk, jehož doba trvání byla taktéž 3,5 sekundy. 

Na konec této stopy jsem vložila pětisekundové ticho, takže celkové trvání stopy je 20 

sekund. V této nahrávce bylo na závěr potřeba upravit nastavení hlasitosti levého a 

pravého reproduktoru v poměru 50:50. Nahrávku jsem uložila ve formátu MP3 i jako 

projekt Audacity. Zde je ukázka na obrázku 2.  
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Obrázek 2 - Ukázka v poměru 50 ku 50 

V druhé nahrávce jsem opět použila zvuky tří zvířat (kůň, kojot a zebra). Postup při 

vytvoření stopy byl totožný s postupem u první nahrávky. V Audacity jsem si do předem 

připravené stereo stopy vložila první zvuk o délce 4 sekundy, dále zvuk o délce 3,5 

sekundy a následoval třetí zvuk, jehož délka byla také 3,5 sekundy. Stopa byla zakončena 

pěti sekundovým tichem a celková délka nahrávky byla 16 sekund. Finální úprava 

obsahovala ještě nastavení hlasitosti levého a pravého reproduktoru v poměru 70:30. 

Ukázka na obrázku 3. 

 

Obrázek 3 - Ukázka v poměru 70 ku 30 
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Třetí nahrávka byla složena ze čtyř zvuků zvířat (žába, kočka, ovce a hyena). Postup byl 

téměř totožný s postupem u první a druhé nahrávky. Do předem připravené stereo stopy 

jsem vložila první zvuk o délce 4 sekundy, druhý zvuk o délce 4,5 sekundy, třetí o délce 4,5 

sekundy a trvání posledního zvuku bylo 2 sekundy. Těsně za čtvrtý zvuk jsem vložila ticho, 

jehož délka trvání byla 5 sekund. Celkové trvání nahrávky bylo tudíž 20 sekund. Poslední 

úprava této nahrávky obsahuje nastavení hlasitosti obou reproduktorů, levého a pravého, 

v poměru 30:70. Celou stopu jsem uložila jak ve formátu MP3 tak i jako projekt Audacity 

pro další případné úpravy. Náhled zde, na obrázku 4. 

 

Obrázek 4 - Ukázka v poměru 30 ku 70 

Pro čtvrté měření jsem si v Audacity vytvořila nahrávku složenou ze šesti sinusových po 

sobě jdoucích tónů, jejichž frekvence byly následující: 400 Hz, 600 Hz, 700 Hz, 800 Hz, 600 

Hz a 400 Hz. Postup byl takový, že jsem si nejdříve v Audacity klikla na záložku Stopy, dále 

Přidat novou stopu a pak Stereo stopa. Pokračovala jsem kliknutím na záložku Vytvoření a 

následovala záložka Tón. Zde bylo nutné zadat kmitočet o požadované frekvenci 100 Hz. 

Amplituda zůstala ve standardní hodnotě 0,8 a křivka byla nastavena na sinusový průběh. 

Poslední parametr jsem upravila tak, že doba trvání nahrávky byla 2 sekundy. Stejným 

postupem jsem vytvořila i zbylých 5 tónů a vložila je těsně za sebe. Na závěr jsem ještě za 

poslední vytvořený zvuk vložila stejným postupem pěti sekundové ticho. Celkové trvání 

stopy tak bylo 17 sekund. U celé zvukové stopy jsem ještě nastavila hlasitost levého a 

pravého reproduktoru v poměru 100:0. Kompletně vytvořenou stopu jsem uložila jak ve 

formátu MP3 tak i jako projekt Audacity. Ukázku výsledné nahrávky zobrazuje obrázek 5. 
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Obrázek 5 - Ukázka v poměru 100 ku 0 

V páté nahrávce byl postup vytvoření stejný jako u čtvrté nahrávky. Jednalo se taktéž o 

šest po sobě jdoucích sinusových tónů, u kterých však byly nastaveny tyto frekvence: 100 

Hz, 150 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 150 Hz a 100 Hz. Doba trvání každého tónu byla nastavena 

opět na 2 sekundy a celkové trvání stopy bylo 17 sekund. Upravila jsem pouze nastavení 

hlasitosti reproduktorů na poměr 0:100 (L:P). Ukázka nahrávky je zde, na obrázku 6. 

 

Obrázek 6 - Ukázka v poměru 0 ku 100 

Na závěr bylo nutné si vytvořit tabulku pro zapisování hodnot, ze kterých bude možné 

zpracovat výsledky tohoto měření. Vzor je tabulka 2. 
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Tabulka 2 - Experiment 1 - VZOR 

  Pouze levý Pouze pravý Převážně levý 
Převážně 

pravý 
Oba stejně 

1.       měření 
      

    

2.       měření 
      

    

3.       měření 
      

    

4.       měření 
      

    

5.       měření 
      

    

 

Pomůcky potřebné k uskutečnění experimentu byly: dva třípásmové reproduktory 2x35 

W, tranzistorový zesilovač 2x200 W (třída B), notebook, program Audacity, přehrávač 

s podporou formátu MP3, pět připravených nahrávek. 

Zde přikládám na obrázku 7 nákres prostorového uspořádání aparatury a usazení 

testovaných studentů (označení černou tečkou). 

 

Obrázek 7 - Nákres rozmístění aparatury 

 

Realizace experimentu probíhala v učebně pedagogické fakulty ZČU, vzhledem 

k náročnosti tohoto experimentu a dostupnosti zmíněných potřebných pomůcek. Předem 

bylo vybráno 10 studentů, jejichž většina patřila ke studentům této fakulty. Studenti se 

volně usadili do lavic a byly jim rozdány tabulky k zapisování zjištěných hodnot. Vysvětlila 
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jsem princip celého experimentu, způsob vyhodnocování nahrávek a poprosila o ticho 

v učebně, soustředěnost, a pokud to bylo možné, tak mít i zavřené oči, aby nedocházelo 

k mylným hodnotám a výsledkům. 

Nejprve jsem pustila první vytvořenou nahrávku ze zvuků, u které byla nastavena hlasitost 

levého a pravého reproduktoru v poměru 50:50. Po pěti sekundovém tichu následovala 

druhá nahrávka, taktéž zvuky zvířat, v poměru reproduktorů 70:30. Po pěti sekundovém 

tichu pokračovala třetí nahrávka, u které byla hlasitost levého a pravého reproduktoru 

v poměru 30:70. Znovu následovalo ticho a jako čtvrtou nahrávku jsem použila 

vytvořenou šestici sinusových tónů, taktéž s pěti sekundovým tichem na konci, která byla 

v poměru 100:0. Jako poslední, pátá nahrávka, zazněla další předem vytvořená šestice 

sinusových tónů v poměru 0:100, po které opět následovalo pěti sekundové ticho. Tímto 

jsem první experiment ukončila.  

3.1.3 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMENTU 

Zde jsou uvedeny výsledné tabulky se zaznamenanými hodnoty od deseti hodnotících 

subjektů, které jsem z estetického hlediska přepracovala v programu Word. 

Subjekt 1 (žena, 26 let, studentka ZČU) 

  Pouze levý Pouze pravý Převážně levý 
Převážně 

pravý 
Oba stejně 

1.       měření 
 

X 
   

2.       měření 
  

X 
  

3.       měření 
 

X 
   

4.       měření X 
    

5.       měření 
 

X 
   

 

Subjekt 2 (muž, 21 let, student ZČU) 

  Pouze levý Pouze pravý Převážně levý 
Převážně 

pravý 
Oba stejně 

1.       měření 
 

X 
   

2.       měření 
  

X 
  

3.       měření 
   

X 
 

4.       měření 
  

X 
  

5.       měření 
 

X 
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Subjekt 3 (žena, 27 let, studentka ZČU) 

  Pouze levý Pouze pravý Převážně levý 
Převážně 

pravý 
Oba stejně 

1.       měření 
  

X 
  

2.       měření X 
    

3.       měření 
   

X 
 

4.       měření X 
    

5.       měření 
 

X 
   

 

Subjekt 4 (muž, 24 let, student ZČU) 

  Pouze levý Pouze pravý Převážně levý 
Převážně 

pravý 
Oba stejně 

1.       měření X 
    

2.       měření X 
    

3.       měření 
   

X 
 

4.       měření 
  

X 
  

5.       měření 
 

X 
   

 

Subjekt 5 (muž, 27 let, student ZČU) 

  Pouze levý Pouze pravý Převážně levý 
Převážně 

pravý 
Oba stejně 

1.       měření 
    

X 

2.       měření X 
    

3.       měření 
   

X 
 

4.       měření 
  

X 
  

5.       měření 
 

X 
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Subjekt 6 (žena, 24 let, studentka ZČU) 

  Pouze levý Pouze pravý Převážně levý 
Převážně 

pravý 
Oba stejně 

1.       měření X 
    

2.       měření X 
    

3.       měření 
   

X 
 

4.       měření 
  

X 
  

5.       měření 
    

X 

 

Subjekt 7 (žena, 24 let, studentka ZČU) 

  Pouze levý Pouze pravý Převážně levý 
Převážně 

pravý 
Oba stejně 

1.       měření X 
    

2.       měření X 
    

3.       měření 
    

X 

4.       měření 
  

X 
  

5.       měření 
 

X 
   

 

Subjekt 8 (žena, 25 let, studentka ZČU) 

  Pouze levý Pouze pravý Převážně levý 
Převážně 

pravý 
Oba stejně 

1.       měření 
    

X 

2.       měření X 
    

3.       měření 
 

X 
   

4.       měření 
  

X 
  

5.       měření 
   

X 
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Subjekt 9 (muž, 25 let, student ZČU) 

  Pouze levý Pouze pravý Převážně levý 
Převážně 

pravý 
Oba stejně 

1.       měření 
    

X 

2.       měření 
 

X 
   

3.       měření X 
    

4.       měření 
   

X 
 

5.       měření 
  

X 
  

 

Subjekt 10 (muž, 17 let, student gymnázia) 

  Pouze levý Pouze pravý Převážně levý 
Převážně 

pravý 
Oba stejně 

1.       měření X 
    

2.       měření X 
    

3.       měření 
    

X 

4.       měření 
  

X 
  

5.       měření 
 

X 
   

 

3.1.4 HODNOCENÍ EXPERIMENTU 

Po vyhodnocení výsledků prvního měření jsem zjistila, že pouze 30 procent dotazovaných 

studentů určilo správné nastavení reproduktorů v poměru 50:50 (L:P). Dále pak 40 

procent studentů určilo pouze levý, 10 procent studentů převážně levý a 20 procent 

studentů pouze pravý. Při druhém měření, kde byl poměr hlasitosti reproduktorů 70:30 

(L:P) určilo pouze 20 procent studentů správné nastavení reproduktorů. 70 procent 

dotazovaných určilo pouze levý a 10 procent pouze pravý. Při třetím měření, kde byly 

reproduktory v poměru 30:70 (L:P), určilo 50 procent studentů správné nastavení 

reproduktorů, 20 procent pak označilo oba stejně a 20 procent označilo pouze pravý, 10 

procent pak pouze levý. Při čtvrtém měření, kde byl poměr 100:0 (L:P), určilo 20 procent 

studentů správné nastavení reproduktorů, 70 procent pak určilo převážně levý a 10 

procent pouze pravý. Při pátém měření v poměru 0:100 (L:P) určilo správné nastavení 

reproduktorů 70 procent studentů. Pak po 10 procentech určili studenti převážně pravý, 

převážně levý a oba stejně. 
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Ve většině případů bylo poznat, který z reproduktorů byl dominantnější vůči výsledkům. I 

když studenti nezaznamenali přesně poměr reproduktorů, převládaly hodnoty blížící se 

skutečnému nastavení. Dle mého názoru o výsledcích rozhodoval tvar učebny a 

rozmístění studentů. Poměr hlasitosti mohl být zkreslen také vzdáleností od 

reproduktorů, ať už testovaní seděli blíže k pravému, levému reproduktoru nebo seděli 

příliš daleko. Dle výsledků hodnocení mohu říci, že byly vyšší tóny lokalizovány lépe než 

tóny hluboké. 

3.2 NEJNIŽŠÍ A NEJVYŠŠÍ SLYŠITELNÁ FREKVENCE 

3.2.1 TEORIE 

U člověka je sluchový aparát vyvinut na takové úrovni, že dokáže postřehnout zvuky o 

frekvenci, která má rozsah od 16 Hz do 16 kHz. Samozřejmě ne každý jedinec slyší 

frekvence v tomto rozsahu. To je způsobeno různými činiteli, jako je například stáří 

jedince, popřípadě onemocnění či poškození sluchového ústrojí. Jako příklad můžeme 

uvést malé děti. U těch je známo, že lépe vnímají tóny nebo zvuky o vysoké frekvenci. Na 

opak je tomu u starších lidí, u nich se vnímaná slyšitelnost pohybuje mezi 5 000 - 10 000 

Hz. Je důležité zmínit, že snímání sluchového aparátu u člověka je nejcitlivější při kmitočtu 

od 1 do 3 kHz. Oblasti kmitočtu odpovídá například řeč člověka nebo plačící dítě. [7] 

Vlnění o frekvenci, které sice sluchový aparát člověka neslyší, ale měřením se dá jeho 

přítomnost zaznamenat, se nazývá infrazvuk a jeho frekvence je menší než 16 Hz. Na této 

frekvenci se v přírodě mohou dorozumívat sloni, dokonce až na několikakilometrovou 

vzdálenost. Na druhou stranu, vlnění o frekvenci nad 16 kHz, nese název ultrazvuk. Tuto 

frekvenci dorozumívání v přírodě využívají například netopýři a delfíni. [2] 

3.2.2 PŘÍPRAVA A POSTUP 

V tomto experimentu bylo základním stavebním kamenem vytvořit si v programu pro 

záznam zvuku nahrávku, která by začínala nejnižší slyšitelnou frekvencí, dále by se 

stupňovala, až by dosáhla nejvyšší slyšitelné frekvence. Postup, který jsem použila 

k výrobě nahrávky, probíhal následujícím způsobem. Nejvhodnějším programem pro 

zpracování byl program Audacity, který jsem využívala již při prvním experimentu. Nejprve 

jsem se v programu proklikala záložkami Stopy -> Přidat novou stopu -> Mono stopa. 

Nebylo potřeba vytvářet stereo stopu, neboť nahrávka se stupňujícími se frekvencemi má 
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obsahovat pouze čisté tóny. Následující postup obsahoval kliknutí na záložku Vytvoření -> 

Tónový generátor (cvrlikání). Zde byla potřeba upravit ještě další nastavení. Počáteční 

frekvenci jsem nastavila na 5 Hz a konečnou frekvenci jsem nastavila na 22 000 Hz, 

abychom měli nějakou rezervu. Počáteční amplituda byla sice nastavena na hodnotu 0,1, 

ale vzhledem k nastavení frekvenčního rozsahu se postupně zmenšovala. Tvar křivky jsem 

nastavila na sinusový průběh. Doba trvání nahrávky se dle nastavení automaticky upravila 

na 1 minutu a 31 sekund. Zbylé nastavení zůstalo neměnné. Takto vytvořenou stopu jsem 

pojmenovala, převedla do formátu MP3 a zároveň uložila jako projekt Audacity, 

s možností tuto stopu dále upravovat. Finální verze nahrávky je zobrazena na obrázku 8. 

 

Obrázek 8 - Tón s rostoucí frekvencí 

Ke zjištění přesné hodnoty nejnižší a nejvyšší slyšitelné frekvence byla zapotřebí 

frekvenční analýza, která mi však v programu Audacity nevyhovovala. Proto jsem se 

uchýlila k vyhledání a následnému stažení volně dostupné demo verze programu 

WavePad Sound Editor, ve kterém byla práce s frekvenční analýzou jednodušší a 

přehlednější. 

Posledním krokem přípravy experimentu byly dvě tabulky, které jsem předpřipravila zde, 

v programu Word.  

Tabulka 3 - Experiment 2 - VZOR 1 

Nejnižší hranice slyšitelnosti zvuku   Hz 
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Tabulka 4 - Experiment 2 - VZOR 2 

Nejvyšší hranice slyšitelnosti zvuku   Hz 

 

K realizaci experimentu byly zapotřebí tyto pomůcky: dva třípásmové reproduktory 2x35 

W, tranzistorový zesilovač 2x200 W (třída B), notebook, program Audacity, nahrávka, 

přehrávač s podporou formátu MP3 a program WavePad Sound Editor. 

Nákres rozmístění aparatury v učebně zůstal stejný, jako na obrázku 7.  

Experiment byl opět aplikován na deset studentů, stejně jako při předchozím 

experimentu. Testovaní byli seznámeni s teorií experimentu a  formou jeho 

zaznamenávání. Prvním krokem bylo spuštění nahrávky, ve formátu MP3, programem 

WavePad Sound Editor. Pokus nebyl vyhodnocován po jednotlivcích, ale celou skupinou. 

Výsledek pro nejnižší slyšitelnou frekvenci bylo možné zaznamenat, pokud většina skupiny 

zvedla ruce nahoru. Pozastavila jsem přehrávání a díky hodnotě, kterou zobrazila 

frekvenční analýza, jsem sdělila studentům průměrnou hodnotu frekvence. Tu si dále 

zapsali do předtištěných tabulek. Tato hodnota se pohybovala okolo 22 Hz.  Spustila jsem 

znovu pozastavené přehrávání a další hodnota, při které měli testovaní zvednout ruce, 

byla nejvyšší slyšitelná frekvence. Její hodnotu jsem opět díky frekvenční analýze stanovila 

na 19 500 Hz. Po zapsání frekvence do tabulky jsem tento experiment ukončila. 

3.2.3 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMENTU 

V tomto zpracování nebylo potřeba vkládat tabulku od každého ze subjektů, neboť 

experiment byl hodnocen hromadně. Zde jsou zobrazeny dvě tabulky s výslednými 

hodnotami. 

Nejnižší hranice slyšitelnosti zvuku 22  Hz 

 

Nejvyšší hranice slyšitelnosti zvuku  19 500 Hz 

 

3.2.4 HODNOCENÍ EXPERIMENTU 

Tento experiment jsem pojala kolektivně, to znamená, že výsledky jednotlivých 

zaznamenaných frekvencí byly hodnoceny celou skupinou zároveň a tak výsledné hodnoty 

měli všichni stejné. Úkolem tohoto experimentu bylo ověření hranic slyšitelnosti zvuku. 
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Zajímavé je, že skupina slyšela celý rozsah a to i přes faktory, jako je věk a opotřebování 

sluchu. Závěrem je důležité zmínit, že málokterý reproduktor zvládne vyprodukovat 

frekvence o 16 Hz.  

3.3 FREKVENČNÍ MASKOVÁNÍ 

3.3.1 TEORIE 

Maskování můžeme zařadit mezi jevy, které se vyskytují v běžném životě každého 

člověka. Jedním z druhů maskování je například maskování tónu tónem. To nám vznikne, 

pokud spojíme dva tóny, popřípadě zvuky o odlišných frekvencích a o odlišné intenzitě, 

z nichž první má vyšší hodnotu než ten druhý. Tím dojde ke stavu, kde zvuk nebo tón 

s nižší intenzitou bude přemaskován (přehlušen) zvukem nebo tónem s vyšší intenzitou, 

dokud nepřestane být úplně slyšitelný. Tyto tóny jsou označovány jako tón maskující a tón 

maskovaný. Maskování neboli stupeň krytí, je vyjádřen podílem tlakových amplitud 

frekvencí obou tónů nebo zvuku. Udává se v decibelech a je vyjádřen touto rovnicí: 

       
  
  

 

kde    nám určuje velikost prahové tlakové amplitudy a    je zvýšení hodnoty na takovou 

úroveň, abychom maskovaný zvuk nebo tón vnímali. [7] 

Z fyziologického hlediska můžeme říci, že pokud na sluchový aparát dorazí dva zvuky nebo 

tóny o stejných nebo podobných frekvencích, nelze je snadno odlišit. Pro toto tvrzení 

berme v potaz, že maskovaný zvuk nebo tón je sinusový tón o jasně dané frekvenci. Ten 

může být přemaskován taktéž sinusovým tónem nebo různými druhy šumů, např. bílým 

šumem. [9] 

Maskování samozřejmě probíhá v určitém časovém úseku a někdy se při něm vyskytuje 

také jev, při kterém maskovací tón i po svém dozvuku maskuje tón, který nastupuje po 

něm. Tento děj probíhá s neustále se zmenšující intenzitou, dokud maskování zcela 

nezanikne. [7] 

3.3.2 PŘÍPRAVA A POSTUP 

Základem pro tento experiment bylo vytvořit si osm nahrávek, z nichž některé obsahovaly 

maskování a některé ne. Aby měl tento experiment pro studenty určitou atraktivitu, bylo 

nutné do těchto nahrávek zahrnout nejen sinusové tóny ale také tóny hudebních nástrojů 
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o jednoznačných frekvencích. V tomto případě se jednalo o zvuky strun violy a akustické 

kytary. Těchto tónů jsem využila, neboť byly volně dostupné ke stažení na internetu. 

Pro první nahrávku jsem použila zvuk při brnknutí struny E na kytaře, kde jsem pomocí 

ladičky ověřila frekvenci, která odpovídala hodnotě 330 Hz. V programu Audacity jsem si 

vytvořila stereo stopu, vložila tento tón a upravila dobu jeho trvání na 3,5 sekundy. 

V dalším kroku jsem si ve stejném projektu Audacity vytvořila opět stereo stopu a 

kliknutím na záložku Vytvoření -> Tón, vložila čistý sinusový tón, u kterého jsem nastavila 

kmitočet na 392 Hz a upravila dobu trvání na 3,5 sekundy. Amplituda o hodnotě 0,8 

zůstala neměnná. Tento maskovací tón jsem ještě zeslabila o 30 dB. Označila jsem obě 

vytvořené stopy a pomocí záložky Stopy -> Smíchat -> Spojit stopy je spojila v jednu. Takto 

vytvořenou nahrávku jsem uložila jako projekt Audacity a převedla do formátu MP3. Na 

obrázku 9 je zobrazena ukázka nahrávky. 

 

Obrázek 9 - Maskování E 330 - 392 Hz 

U druhé nahrávky byl postup obdobný. Jako první tón jsem použila brnknutí struny G na 

viole, kde jsem opět pomocí ladičky ověřila správnost frekvence, která se rovnala hodnotě 

196 Hz. V používaném programu jsem vytvořila stereo stopu, do které jsem vložila tón 

struny G a upravila jeho dobu na 5 sekund. Za maskovací tón jsem zvolila taktéž sinusový 

tón, u kterého jsem nastavila frekvenci na 246 Hz a jeho délku na 5 sekund. Amplituda 0,8 

zůstala neměnná. Obě tyto stereo stopy jsem sloučila do jedné a uložila jako projekt 

Audacity a převedla do formátu MP3. Ukázka zobrazena na obrázku 10. 
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Obrázek 10 - Maskování 196 - 246 Hz 

Třetí nahrávka měla obdobný postup jako obě předchozí. Jako první tón jsem zvolila 

brnknutí struny A na kytaře, u kterého jsem ladičkou ověřila velikost frekvence. Ta 

odpovídala hodnotě 110 Hz. Do předem připravené stereo stopy v programu Audacity 

jsem tento tón vložila, zkrátila jeho délku na 3,5 sekundy a vytvořila si další stereo stopu. 

Jako maskovací tón jsem zvolila sinusový tón o dvojnásobné frekvenci, která se rovnala 

220 Hz. Dobu trvání maskovacího tónu jsem upravila na 3,5 sekundy. Amplituda o 

velikosti 0,8 se nezměnila. Oba vytvořené tóny jsem sloučila do jedné stereo stopy a 

uložila jak ve formátu projekt Audacity tak i ve formátu MP3. Ukázka zobrazena na 

obrázku 11. 
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Obrázek 11 - Maskování A 110 - 220 Hz 

U čtvrté nahrávky jsem jako maskovaný tón zvolila brnknutí struny D na viole, jehož 

frekvenci jsem stanovila pomocí ladičky na 294 Hz. Postupovala jsem podobně, jako u 

předchozích nahrávek. V Audacity jsem do vytvořené stereo stopy vložila tento zvuk, 

upravila jeho délku na 4,5 sekundy a do další vytvořené stopy jsem vložila sinusový tón, u 

kterého jsem nastavila kmitočet na 320 Hz a dobu trvání upravila na 4,5 sekundy. 

Amplituda 0,8 beze změny. U maskovacího tónu jsem zeslabila jeho hlasitost o 10 dB. Oba 

tyto tóny jsem spojila opět do jedné stereo stopy a uložila jako projekt Audacity a formát 

MP3. Ukázka je zobrazena na obrázku 12. 

 

Obrázek 12 - Maskování D 294 - 320 Hz 



 PSYCHOAKUSTICKÉ EXPERIMENTY 

34 
 

V páté nahrávce je prvním zvukem brnknutí struny D na kytaře, jehož kmitočet jsem 

ověřila pomocí ladičky. Tato hodnota odpovídala 147 Hz. Tento tón jsem v Audacity vložila 

do stereo stopy. Jako maskovací tón byl zvolen tón, u kterého jsem nastavila frekvenci na 

247 Hz, délku trvání na 3,7 sekundy a amplitudu nechala nastavenou na 0,8. Přenastavila 

jsem pouze hlasitost a snížila ji o 15 dB. Oba tóny jsem sloučila do jedné stereo stopy a 

uložila jako projekt Audacity a převedla do formátu MP3. Ukázka zobrazena na obrázku 

13. 

 

Obrázek 13 - Maskování D 147 - 247 Hz 

Šestá nahrávka obsahuje pouze jeden tón, ve kterém zní struna A na viole. Tento tón je 

označován jako komorní A a tak jeho frekvence odpovídá hodnotě 440 Hz, což jsem 

ověřila pomocí ladičky. V programu Audacity jsem do předem připravené stereo stopy 

zvuk struny vložila, upravila délku jeho trvání na 5,3 sekundy a dále ponechala bez 

maskování. Uložila jsem ho jako formát MP3 a jako projekt Audacity. Na obrázku 14 je 

zobrazena ukázka nahrávky. 
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Obrázek 14 - Bez maskování A 440 Hz 

Sedmá nahrávka obsahuje brnknutí struny G na kytaře, jejíž frekvenci jsem díky ladičce 

stanovila na 196 Hz. Do předem nastavené stereo stopy jsem tento tón vložila, upravila 

jeho délku na 3 sekundy, a jako maskovací tón jsem zvolila čistý sinusový tón, u kterého 

jsem zvolila frekvenci 392 Hz, což je dvojnásobná frekvence než u kytarové struny G. 

Nastavila jsem dále dobu trvání taktéž na 3 sekundy. Amplituda zůstala neměnná, pouze 

jsem snížila hlasitost maskovacího tónu o 10 dB, aby byl rozdíl při maskování těchto tónů 

výraznější. Vše jsem uložila do projektu Audacity a do formátu MP3. Ukázka nahrávky 

zobrazena na obrázku 15. 

 

Obrázek 15 - Maskování 196 - 392 Hz 
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Jako poslední, osmou nahrávku, jsem zvolila zvuk struny E na viole, který má kmitočet 659 

Hz. Hodnota byla opět ověřena pomocí ladičky. Do předem připravené stereo stopy 

v používaném programu jsem tento tón vložila a změnila jeho délku na 5 sekund. Do další 

stereo stopy jsem jako druhý, maskovací tón, zvolila tón o vyšší frekvenci 700 Hz. Dobu 

trvání jsem nastavila na 5 sekund a amplituda o velikosti 0,8 zůstal neměnná. Obě 

vytvořené stopy jsem sloučila v jednu a uložila jako projekt Audacity a převedla do 

formátu MP3. Ukázka nahrávky na obrázku 16. 

 

Obrázek 16 - Maskování E 659 - 700 Hz 

Na závěr jsem zde, v programu Word, vytvořila tabulku, do níž si studenti zapisovali 

zjištěné údaje. 

Tabulka 5 - Experiment 3 - VZOR 

  1 zvuk     2 zvuky 

1. měření 
    

2.    měření 
    

3.    měření 
    

4.    měření 
    

5.    měření 
  

6.    měření 
  

7.    měření 
  

8.    měření 
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Pomůcky potřebné k uskutečnění experimentu byly: dva třípásmové reproduktory 2x35 

W, tranzistorový zesilovač 2x200 W (třída B), notebook, program Audacity, přehrávač 

s podporou formátu MP3 a osm připravených nahrávek. 

Měření probíhalo opět v učebně ZČU. Rozmístěná aparatury je zobrazeno na obrázku 7. 

Experiment byl realizován na stejné vybrané skupině deseti studentů, z nichž všichni byli 

seznámeni s principem experimentu a metodou jeho vyhodnocování. Po této teoretické 

části jsme začali s pokusem. Jako první zazněla nahrávka zvuku struny E (kytara) o 

frekvenci 330 Hz přemaskovaná sinusovým tónem o frekvenci 392 Hz. Následovalo pěti 

sekundové ticho, které umožnilo studentům zapsat zaznamenané hodnoty do tabulek. 

Druhá nahrávka obsahovala zvuk struny G (viola) o frekvenci 196 Hz, jejíž maskovací tón 

odpovídal frekvenci 245 Hz. Následovalo ticho. Třetí zazněla nahrávka zvuku struny A 

(kytara), s frekvencí 110 Hz. Maskovací tón měl frekvenci 220 Hz. Dále pěti sekundové 

ticho. Další puštěná nahrávka obsahovala zvuk struny D (viola), o kmitočtu 294 Hz. 

Přemaskován tónem o frekvenci 320 Hz. Pěti sekundové ticho. Jako pátou nahrávku jsem 

přehrála zvuk struny D (kytara), s frekvencí 147 Hz. Maskovací sinusový tón byl o frekvenci 

247 Hz. Dalším zvukem byl tón struny A (viola) s kmitočtem 440 Hz, bez maskování. 

Sedmou přehrávanou nahrávkou byl tón struny G (kytara) o frekvenci 196 Hz, 

přemaskován tónem o dvojnásobné frekvenci, tudíž 392 Hz. Poslední zvuk, který jsem 

studentům pustila, byl tón struny E (viola) s frekvencí 659 Hz, jehož maskovací tón měl 

frekvenci 700 Hz. Po zaznamenání poslední hodnoty byl experiment ukončen.  

3.3.3 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMENTU 

V tabulkách jsou zhodnoceny měření od deseti vybraných subjektů, přepracována 

v programu Word. 
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Subjekt 1 (žena, 26 let, studentka ZČU) 

  1 zvuk     2 zvuky 

1. měření X 
 

2.    měření 
 

X 

3.    měření X 
 

4.    měření 
 

X 

5.    měření X 
 

6.    měření X 
 

7.    měření X 
 

8.    měření 
 

X 

 

Subjekt 2 (muž, 21 let, student ZČU) 

  1 zvuk     2 zvuky 

1. měření 
 

X 

2.    měření X 
 

3.    měření X 
 

4.    měření 
 

X 

5.    měření X 
 

6.    měření X 
 

7.    měření 
 

X 

8.    měření X 
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Subjekt 3 (žena, 27 let, studentka ZČU) 

  1 zvuk     2 zvuky 

1. měření 
 

X 

2.    měření 
 

X 

3.    měření X 
 

4.    měření 
 

X 

5.    měření X 
 

6.    měření X 
 

7.    měření X 
 

8.    měření X 
 

 

Subjekt 4 (muž, 24 let, student ZČU) 

  1 zvuk     2 zvuky 

1. měření 
 

X 

2.    měření 
 

X 

3.    měření X 
 

4.    měření 
 

X 

5.    měření X 
 

6.    měření 
 

X 

7.    měření X 
 

8.    měření 
 

X 
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Subjekt 5 (muž, 27 let, student ZČU) 

  1 zvuk     2 zvuky 

1. měření X 
 

2.    měření X 
 

3.    měření X 
 

4.    měření X 
 

5.    měření X 
 

6.    měření X 
 

7.    měření X 
 

8.    měření X 
 

 

Subjekt 6 (žena, 24 let, studentka ZČU) 

  1 zvuk     2 zvuky 

1. měření 
 

X 

2.    měření 
 

X 

3.    měření X 
 

4.    měření X 
 

5.    měření X 
 

6.    měření X 
 

7.    měření X 
 

8.    měření 
 

X 
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Subjekt 7 (žena, 24 let, studentka ZČU) 

  1 zvuk     2 zvuky 

1. měření X 
 

2.    měření X 
 

3.    měření X 
 

4.    měření X 
 

5.    měření X 
 

6.    měření X 
 

7.    měření 
 

X 

8.    měření X 
 

 

Subjekt 8 (žena, 25 let, studentka ZČU) 

  1 zvuk     2 zvuky 

1. měření 
 

X 

2.    měření 
 

X 

3.    měření 
 

X 

4.    měření 
 

X 

5.    měření 
 

X 

6.    měření X 
 

7.    měření 
 

X 

8.    měření 
 

X 
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Subjekt 9 (muž, 25 let, student ZČU) 

  1 zvuk     2 zvuky 

1. měření 
 

X 

2.    měření 
 

X 

3.    měření 
 

X 

4.    měření 
 

X 

5.    měření 
 

X 

6.    měření X 
 

7.    měření X 
 

8.    měření 
 

X 

 

Subjekt 10 (muž, 17 let, student gymnázia) 

  1 zvuk     2 zvuky 

1. měření X 
 

2.    měření 
 

X 

3.    měření X 
 

4.    měření 
 

X 

5.    měření X 
 

6.    měření X 
 

7.    měření 
 

X 

8.    měření 
 

X 

 

3.3.4 HODNOCENÍ EXPERIMENTU 

Při prvním měření slyšelo 40 procent studentů jeden tón a 60 procent dva tóny. To mohlo 

být zapříčiněno snížením hlasitosti maskovacího tónu o 30 dB. Při druhém měření 30 

procent studentů slyšelo jeden tón a 70 procent studentů slyšelo dva tóny. Důsledkem 

rozdílnosti frekvencí ale stejné hlasitosti obou zvuků určilo převážné množství studentů 

správnou odpověď. Třetí měření tak 70 procent studentů určilo jeden zvuk, 30 procent 

dva. To mohlo být způsobeno tím, že maskovací tón měl dvojnásobnou frekvenci 

původního tónu a proto mohly oba tóny znít skupině jako jeden. Při čtvrtém měření 30 

procent testovaných určilo jeden tón a 70 procent určilo dva tóny. To mohlo být opět 
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důsledkem snížení hlasitosti maskovacího tónu o 10 dB. V pátém měření 80 procent 

studentů určilo jeden tón, 20 procent dva tóny. To mohlo být způsobeno tím, že hlasitost 

maskovacího tónu byla snížena o 15 dB a díky tomu většina studentů slyšela pouze jeden 

tón. Při šestém měření byl použit tón bez maskování, kdy 90 procent studentů určilo 

jeden tón a 10 procent studentů dva tóny. Při sedmém měření 60 procent určilo jeden tón 

a 40 procent dva. To, že víc než polovina studentů slyšela jeden tón, mohlo být způsobeno 

tím, že maskovací tón měl dvojnásobnou frekvenci, tudíž spolu rezonovaly a navíc byla 

jeho hlasitost snížena o 10 dB. V osmém měření 40 procent studentů určilo jeden tón, 60 

procent studentů dva. To může být důsledkem toho, že maskovací tón měl vyšší frekvenci 

a je známo, že člověk reaguje daleko lépe na vyšší frekvence než na ty nižší. 

3.4 VNÍMÁNÍ ŠUMU V HUDBĚ 

3.4.1 TEORIE 

V každodenním životě si význam slova šum představíme jako rušivý element, který se 

vyskytuje například v přírodě nebo je způsoben aktivitou člověka. V akustice existuje 

několik druhů šumu, z nichž některé jsou žádané a jiné zase ne. Mezi žádané druhy šumu 

patří takzvaný bílý šum, jenž je definován jako namátkově vygenerovaný signál o jasně 

daném výkonu v celém frekvenčním rozsahu. Jeho název byl odvozen podle bílého světla, 

které taktéž zahrnuje stejnoměrný frekvenční rozsah. Dalším často užívaným druhem 

šumu je růžový šum. Nese často také označení jako     nebo kmitající šum. Jeho princip 

je přirovnáván k logaritmickému způsobu vnímání člověka, proto jsou tímto šumem 

ověřovány zvukové systémy, aby zjistily celkové spektrum žádaných přenosů. Tento šum 

se nachází mezi námi již zmíněným bílým šumem a následujícím, hnědým šumem, který 

můžeme znát taktéž pod pojmem Brownům šum. Ten je svou podstatou velmi blízký 

růžovému šumu. Označení pro hnědý šum nenese název podle spektra, které se vyznačuje 

hnědou barvou, ale je převzat z názvu pro Brownův pohyb. [25] 

Brownův šum byl svými parametry nejvhodnější, proto jsem ho využila ve svém 

experimentu. 

3.4.2 PŘÍPRAVA A POSTUP 

Příprava toho experimentu byla asi ze všech nejnáročnější. Základem bylo vytvořit 

v programu Audacity nahrávku, ve které bylo v určitých intervalech zakomponováno pět 
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šumů o rozdílné hlasitosti a různé době trvání. V programu Audacity jsem kliknutím na 

záložky Stopy -> Přidat novou stopu -> Stereo stopa vytvořila stereo stopu, do které jsem 

vložila předem staženou nahrávku hudby ve formátu MP3. Ta byla volně dostupná ke 

stažení na internetu. Upravila jsem délku přehrávání na 1 minutu 38 sekund a prvních 10 

sekund přehrávání hudby jsem nechala neměnných. Dalším krokem bylo vytvoření další 

stereo stopy, ve stejném projektu. Zde jsem si pomocí záložek Vytvoření -> Šum, vložila 

Brownův šum, u kterého jsem pozměnila nastavení délky trvání na 10 sekund, amplituda 

zůstala 0,8. Poté jsem upravila jeho hlasitost snížením o 36 dB, aby nebyl v hudbě tolik 

zřetelný. Šum jsem označila, vyjmula a vložila do nahrávky hudby v intervalu přehrávání 

10 – 20 sekund. Následujících 20 – 30 sekund neobsahovalo žádný šum. Do intervalu 30 – 

40 sekund jsem vložila stejným postupem opět Brownův šum, u kterého jsem změnila 

dobu trvání na 10 sekund, amplitudu nechala přednastavenou na 0,8 a snížila hlasitost o 

20 dB. V dalším kroku byl do intervalu 40 – 50 sekund zakomponován třetí šum 

(Brownův), který trval 10 sekund, amplituda byla 0,8 a hlasitost ztlumena o 10 dB. 

Následujících 10 sekund přehrávání zůstalo bez šumu. Do času 1:00 – 1:10 minuta byl 

vložen čtvrtý šum (Brownův), jehož délku jsem nastavila na 10 sekund, amplitudu 

ponechala na 0,8 a hlasitost nezměnila. Následujících 5 sekund přehrávání neobsahovalo 

žádný šum. Mezi interval 1:15 – 1:25 minutou jsem vložila poslední, pátý šum (Brownův), 

u něhož jsem změnila dobu trvání na 10 sekund a zvýšila hlasitost o 5 dB. Amplituda 

zůstala neměnná. Zbylých 13 sekund do konce přehrávání zůstalo bez šumu. Takto 

vytvořenou nahrávku jsem sloučila, uložila jako projekt Audacity a převedla do formátu 

MP3. Zde je k dispozici náhled vytvořené nahrávky, na obrázku 17. 
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Obrázek 17 - Vnímání šumu v hudbě 

Pomůcky potřebné k uskutečnění experimentu byly: dva třípásmové reproduktory 2x35 

W, tranzistorový zesilovač 2x200 W (třída B), notebook, digitální stopky, program 

Audacity, přehrávač s podporou formátu MP3 a připravená nahrávka. 

Experiment opět probíhal v učebně ZČU. Rozmístění aparatury je na obrázku 7. 

Před začátkem experimentu byla skupina testovaných subjektů seznámena s principem 

celého experimentu a byla jim sdělena přesná forma hodnocení a zapisování výsledků. 

Samotný průběh experimentu vypadal tak, že jsem v programu Windows Media Player 

spustila vytvořenou nahrávku a v tom samém momentu jsem spustila i digitální stopky, 

které umožnily hodnotícím zapisovat počet šumů v přehrávané hudbě a zapisovat také 

dobu, v jaké šumy zaregistrovali. Průběh experimentu trval zhruba 1 minutu a 40 sekund. 

Po dohrání skladby jsem experiment ukončila. 

Tabulka 6 - Experiment 4 - VZOR 

 
Čas [mm:ss] 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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3.4.3 ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMENTU 

V programu Word jsem z estetického hlediska přepracovala tabulky s výslednými 

hodnotami závěrečného experimentu, který hodnotila stejná skupina předem vybraných 

deseti studentů. 

Subjekt 1 (žena, 26 let, studentka ZČU) 

Šum Čas [mm:ss] 

1 00:35 

2 00:48 

3 01:03 

4 01:18 

5 X 

 

Subjekt 2 (muž, 21 let, student ZČU) 

Šum Čas [mm:ss] 

1 00:45 

2 01:05 

3 01:20 

4 X 

5 X 

 

Subjekt 3 (žena, 27 let, studentka ZČU) 

Šum Čas [mm:ss] 

1 01:04 

2 01:25 

3 X 

4 X 

5 X 
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Subjekt 4 (muž, 24 let, student ZČU) 

Šum Čas [mm:ss] 

1 00:24 

2 00:34 

3 00:45 

4 01:03 

5 01:19 

 

Subjekt 5 (muž, 27 let, student ZČU) 

Šum Čas [mm:ss] 

1 01:05 

2 01:22 

3 X 

4 X 

5 X 

 

Subjekt 6 (žena, 24 let, studentka ZČU) 

Šum Čas [mm:ss] 

1 00:25 

2 00:34 

3 00:45 

4 01:04 

5 01:18 
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Subjekt 7 (žena, 24 let, studentka ZČU) 

Šum Čas [mm:ss] 

1 00:13 

2 00:48 

3 01:03 

4 01:18 

5 X 

 

Subjekt 8 (žena, 25 let, studentka ZČU) 

Šum Čas [mm:ss] 

1 00:15 

2 00:33 

3 00:43 

4 01:01 

5 01:16 

 

Subjekt 9 (muž, 25 let, student ZČU) 

Šum Čas [mm:ss] 

1 00:31 

2 00:51 

3 01:02 

4 01:17 

5 X 
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Subjekt 10 (muž, 17 let, student gymnázia) 

Šum Čas [mm:ss] 

1 00:14 

2 00:45 

3 01:05 

4 01:25 

5 X 

 

3.4.4 HODNOCENÍ EXPERIMENTU 

Tento experiment byl opět hodnocen jednotlivci, stejně jako při předchozím experimentu. 

První šum, který byl mezi 10 – 20 sekundou přehrávání a byl zeslaben o 35 dB, postřehlo 

pouze 30 procent studentů. To mohlo být způsobeno tím, že ne všichni z dotázaných měli 

citlivý sluch natolik, aby takto tichý šum postřehli. Druhý šum, který byl mezi 30 – 40 

sekundou přehrávání, už zaznamenala polovina studentů, což je 50 procent. To mohlo být 

znovu způsobeno ztlumenou hlasitostí šumu, kde je opět potřeba mít citlivější sluch. Třetí 

šum, který běžel mezi 50 sekundou až 1 minutou, zaznamenal pouze jeden člověk z 10. 

Tento výsledek je poněkud matoucí, protože tento šum byl poměrně slyšitelný a hlasitější 

než šumy předchozí. U čtvrtého šumu, který nebyl zeslaben a který zněl mezi 1:00 – 1:15 

minutou přehrávání, už zaznamenalo 100 procent studentů. Poslední šum, který zněl 

v rozmezí 1:15 – 1:25 minut a byl zesílen o 5 dB, celých 100 procent studentů 

zaznamenalo jeho přítomnost. Hodnocení posledních dvou šumů vyšlo dle mého 

očekávání, protože tyto šumy měly natolik výraznou hlasitost, že přehlučily i melodii 

znějící písně.
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ZÁVĚR 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na psychoakustické jevy a vytvořila na ně své 

vlastní experimenty. Jako nezbytnou součást jsem použila i teoretickou stránku věci za 

pomoci odborné literatury. 

Ke zpracování jsem využila především tabulky a obrázky. Příliš jsem se nezabývala vzorci, 

protože mojí hlavní myšlenkou bylo poukázat na to, že každý vnímá zvuk subjektivně.  

K realizaci experimentů bylo třeba programu Audacity, ve kterém jsem se snadno 

zorientovala a vytvořila podklady. Další součástí experimentu bylo nezbytné technické 

vybavení, abych mohla tyto experimenty uskutečnit. Se skupinou vybraných studentů se 

mi velmi dobře spolupracovalo a všech 5 experimentů trvalo naměrit necelou hodinu. 

Hlavním přínosem mé bakalářské práce bylo vytvoření podkladů pro učitele fyziky a 

vytvoření a aplikování experimentů v rozsahu učiva fyziky na základní škole, kterými by 

bylo možné uvést studenty do této problematiky atraktivní formou. 

Akustika a psychoakustika mě natolik uchvátily, že bych se chtěla zabývat touto 

problematikou podrobněji ve své diplomové práci. 
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PŘÍLOHY 

K bakalářské práci je přiložené CD, které obsahuje elektronickou podobu této bakalářské 

práce, obrázky v plném rozlišení, tabulky, vyplněné dotazníky testovaných subjektů a 

vytvořené a zálohované audio nahrávky potřebné k realizaci experimentů,  


