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Сажетак: 

 

Увод: Људско биће има посебну способност комуникације, која га издиже изнад 

свих осталих живих бића. Она је битна за постојање људске врсте и за све оно што 

се догађа око нас. Да би се остварила вербална комуникација неопходно је да 

постоје најмање две особе, говорник и саговорник. Њихове улоге се стално смењују 

у процесу комуникације. Људски глас је специфичан показатељ физичког и 

емоционалног стања појединца, његове особености и идентитета. Слушањем гласа 

можемо лако одредити пол и узраст појединца, али често и добити информације о 

здрављу и емоцијама и сл. 

 

Циљ: Циљ истраживања је био да се испита информисаност грађана о значају 

вокалне хигијене. 

 

Метод рада: Студијом је обухваћено 79 испитаника мушког и женског пола, 

узраста између 20 и 65 година. Истраживање је спроведено у месецу априлу и мају 

2022. године. Подаци су прикупљени техником анкетирања, писменим путем (он-

лајн). Коришћен је упитник о вокалној хигијени. Упитник је преузет из 

,,Показатеља квалитета живота у вези са гласом”, развијено у Центру за здравље 

гласа на  Универзитету здравственог система у Мичигену. 

 

Резултати: Добијени резултати показују да су испитаници оба пола као и 

различите старосне доби подједнако информисани о значају вокалне хигијене. Када 

је у питању образовање, занимање и пушачки статус, испитаници са високим 

нивоом образовања имају више информација о значају вокалне хигијене, као и 

испитаници чије занимање укључује интезивно коришћење гласа. Међуитм, 

испитаници који не козумирају дуван дали су више тачних одговора у односу на 

комзументе дувана али та разлика није била статистички значајна. Такође, о значају 

вокалне хигијене подједнако су информисани испитаници са неким хормонским 
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поремећаје или без хормонског поремећаја. Статистички значајна разлика не 

постоји између особа које се професионално баве музиком и непрофесионалаца. 

 

Закључак: Већина испитаних грађана је упозната са значајем вокалне хигијене 

гласа. Ово истраживање може представљати основу за даље истраживање како би 

се стекао што бољи увид о информисаности и евентуално уочиле специфичности за 

одређену групу испитаника све у циљу потврде значајности увођења едукације 

становништва. 

 

Кључне речи: информисаност грађана, вокална хигијена гласа. 
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Abstract: 

 

Introduction: Human beings have a special ability to communicate, which elevates them 

above all other living beings. It is essential for the existence of the human species and for 

everything that happens around us. In order to achieve verbal communication, it is 

necessary that there are at least two people, the speaker and the interlocutor. Their roles 

are constantly changing in the process of communication. The human voice is a specific 

indicator of the physical and emotional state of an individual, his or her uniqueness and 

identity. By listening to the voice, we can easily determine the gender and age of an 

individual, but often also get information about health and emotions, etc. 

 

Objective: The general objective of the research was to examine citizens' awareness of 

the importance of vocal hygiene. 

 

Methods: The study included 79 male and female respondents, aged between 20 and 65 

years. The research was conducted in April and May 2022. The data were collected using 

the survey technique, in writing (on-line). A questionnaire on vocal hygiene was used. 

The questionnaire was adapted from the Voice-Related Quality of Life Indicator 

developed at the Center for Voice Health at the University of Michigan Health System. 

 

Results: The obtained results show that respondents of both genders and different ages 

are equally informed about the importance of vocal hygiene. When it comes to education, 

occupation and smoking status, respondents with a high level of education have more 

information about the importance of vocal hygiene, as do respondents whose occupation 

involves intensive use of the voice. However, respondents who do not use tobacco gave 

more correct answers compared to tobacco users, but this difference was not statistically 

significant. Also, respondents with or without hormonal disorders were equally informed 

about the importance of vocal hygiene. There is no statistically significant difference 

between people who are professionally engaged in music and non-professionals. 
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Conclusion: Most of the surveyed citizens are familiar with the importance of vocal 

hygiene of the voice. This research can represent the basis for further research in order to 

gain the best possible insight into information and possibly observe specificities for a 

certain group of respondents, all with the aim of confirming the significance of the 

introduction of population education. 

 

Key words: informed citizens, vocal hygiene of the voice. 
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УВОД 

 

            Људско биће има посебну способност комуникације која га издиже изнад 

свих осталих живих бића. Она је битна за постојање људске врсте и за све оно што 

се догађа око нас. Та способност је људски говор. Целокупан људски живот је 

заснован на повезаности са другим људима која се остварује комуникацијом, 

вербалном и невербалном. Вербална комуникација се остварује знаковима- 

симболима, а невербална знаковима - сигналима. 

                 

            Знакови су средства међуљудске комуникације само када се користе у 

интеракцијском односу. Сигнали су знакови којима се намерно изражава стање или 

одлика организма, односно трајања карактеристика особе. Симболи су знакови који 

се користе за намерно означавање предмета, идеја, одсноса, доживљаја и свих 

садржаја којих смо свесни и које желимо да истакнемо или фиксирамо. Они су 

носиоци значења. Комуникација човека се првенствено заснива на симболима. 

Најважнији симболи су речи. Да би се остварила вербална комуникација неопходно 

је да постоје најмање две особе, говорник и саговорник. Њихове улоге се стално 

смењују у процесу комуникације.  

 

            Комуницирамо да бисмо успоставили контакт, досегнули или утицали на 

неког. Комуницирамо да бисмо задовољили своје жеље, открили своја осећања, 

поделили информације, и остварили зацртан циљ. Комуникација је интерактивна, и 

подразумева давање и примање. На успешну или неуспешну комуникацију утиче 

неколико варијабли: културолошки идентитет, околина, и пре свега, учесници са 

свим својим особинама и способностима (Јовановић- Симић, & Славнић, 2009). 

 

            Језик и говор се не могу одвајати, али се исто тако не могу ни 

поистовећивати. Говор је психофизичка функција односно процес продукције 

говора и речи као средство за изражавање мисли и комуникацију људи, а претходи 

мисао која се развија, конкретизује и трансформише путем речи. Мисао чини 

садржај унутрашњег као спољашњег- експресивног говора (Бојанин, 1999). 
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            Људски глас је специфичан показатељ физичког и емоционалног стања 

појединца, његове особености и идентитета, исто као што је и акустички сигнал 

индикатор говорног и певаног гласа (Mattiske, Oates, & Greenwood, 1998). 

Слушањем гласа можемо лако одредити пол и узраст појединца, али често и добити 

информације о здрављу, емоцијама и сл. (Хеђевер, 2002). 

 

            Фонација је моторна радња која мора бити научена. Она се развија, одржава 

и контролише под сталним утицајем акустичког, оптичког и кинестетичког фид-бек 

(feed-back) механизма (механизам повратне спреге). Све информације из ових 

подручја организује и координира централни нервни систем који у суштини 

управља фонацијом (Цвејић, & Косановић, 1982). 

 

            Под фонацијским апаратом подразумева се цео комплекс органа који 

учествују у произвођењу гласа и говора. Фонација је у суштини интегрална 

функција целокупног организма (Цвејић, & Косановић, 1982). 

 

            Фонација као процес који се учи и који мора бити током времена 

кортикализован и аутоматизован, подлеже маси утицаја у току самог учења и 

касније. Велики утицај на формирање правилне или неправилне аутоматизоване 

фонације има и околина, у првом реду породица и васпитачи, а у животу 

савременог човека велики утицај имају и средства јавног информисања, нарочито 

телевизија. Често смо у прилици да се сусрећемо са децом која подражавају своје 

телевизијске јунаке, употребљавају неадекватан регистар и тиме се излажу великим 

гласовним напорима, што временом доводи до оштећења гласа. Поред ових 

спољних фактора добра или лоша фонација ће бити условљена и дејством 

унутрашњих фактора самог организма, међу те факторе треба убројати психу, 

ендокрини систем и чула (Петровић-Лазић, & Косановић, 2008). 
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1. Теоријска разматрања 

 

1.1. Глас 

 
            Глас је звук којим се оглашавају жива бића. Он је средство комуникације 

међу људима и кроз говор као савршенији облик представља најсвеобухватнију 

људску активност.  

 

            Од давних времена је предмет интересовања научника, али још увек не 

постоји стабилна и опште прихваћена дефиниција гласа. У литератури 

(Керамитчиевски, 1989) се наводе следеће дефиниције: 

 

„Глас је звук којим се оглашавају жива бића, а који производе специјални органи 

фонације.“ 

 

„Глас је ларингеално генерисање звука.“ 

 

„Глас је ларингеална модулација ваздушне струје плућа модификоване на нивоу 

вокалног тракта.“ 

 

„Глас је ларингеална вибрација плус резонанција.“ 

 

„Глас подразумева фонацију- резонанцију- артикулацију- акценат- опсег звука.“ 

 

            Глас човека може бити говорни, певани, шапат, имитација природних 

звукова и сл. Људски глас се преноси кроз ваздушни медијум тако да звучни талас 

настаје померањем ваздушних честица у виду њиховог згушавања и разређивања. 

Звук се може распростирати кроз све средине. Када човек фонира, глас не излази 

само са ваздухом кроз уста у спољашњу средину, него се распростире и по 

унутрашњим органима, тако да вибрирају груди, глава и врат (Петровић-Лазић, & 

Косановић, 2008).  
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            Извор гласа представљају гласнице које вибрирањем доводе до периодичног 

згушњавања и разређивања ваздушне струје. Звук настао у гркљање распростире се 

на све стране унутар организма. Само један део излази у спољашњу средину и 

стиже до ува слушаоца и ува особе која врши емисију тона.  

 

            При дефинисању нормалности, аберативности или патологије гласа, данас 

се полази од особина и функције гласа као феномен и средство вербалне 

комуникације. Те особине су следеће: 

 

 Глас мора бити разговетан, чист и пријатан; 

 Глас мора бити задовољавајуће јак; 

 Ниво висине гласа мора бити физиолошки; 

 Флексибилност гласа мора бити адекватна; 

 Глас мора имати одговарајућу флуидност; 

 Глас мора имати одговарајућу и нормативно дефинисану фонетску 

организацију; 

 Глас мора остварити одговарајућу фонолошку функцију; 

 Стање гласа не сме имати последице на комуникативни и друштвени статус. 

 

Начин на који користимо глас мења се кроз сва животна раздобља: рано 

детињство, детињство, зрелост и старост. Промене у гласу су повезане са 

биолошким, когнитивним, социјалним и емотивним сазревањем. 

 

1.1.1. Заснованост гласа 

 

            Људски глас као комплексан систем има биолошку, психолошку, 

лингвистичку и социјалну заснованост. 
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1.1.1.1. Биолошка заснованост гласа 

 

            Биолошки супстрат комуникативног система подразумева анатомски, 

физиолошки и неуролошки аспект. У произвођењу гласа непосредно учествују 

органи који представљају ефекторни комуникативни систем кога чине четири 

механизма: респираторни, фонаторни, резонаторни и артикулаторни. Органи који 

учествују у развијању, формирању и одржавању гласа и говора су: централни 

нервни систем, неуровегетативни систем, периферни нервни систем, чула и 

ендокрини систем. Органи који непосредно учествују у произвођењу гласа и говора 

су: органи респирације (активатор гласа), органи фонације (генератор гласа) и 

резонатор гласа. 

 

1.1.1.1.1. Генерисање гласа 

 

            Гркљан као орган, поред биолошких функција дисања и заштите дисајних 

путева од продирања страних тела у њих има и функцију генерисања гласа.  

 

            Функција сфинктера је двојака -  заштита доњих дисајних путева наглим и 

снажним грчењем и затварањем лумена, прекидањем респирације и активирањем 

механизма кашља и пружања отпора субглотичном притиску ваздушног стуба ради 

учвршћивања грудног коша и трбуха, као што је случај при ношењу терета, 

пењању, скакању и сл. (Петровић-Лазић, & Косановић, 2008). 

 

            Генерисање гласа је веома комплексно. Ова функција је омогућена финоћом 

грађе и физиологије гркљана. Гркљан је преко мишићних група и везивног ткива 

везан за остале органе. Дејством ларингеалне структуре и функцијом 

респираторног механизма настаје вибраторност гласница. Аеродинамичка енергија 

експираторног ваздуха ствара звучну енергију (Слика 1). 
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                                       Слика 1. Шема вибраторног циклуса. 

                                    Преузето са: Вокална рехабилитација гласа (књига) 

 

            Вибраторни циклус гласница: гласнице се налазе у положају аддукције. 

Експираторна ваздушна струја наилази на отпор па субглотични притисак расте. 

Када вредност притиска превазиђе отпор гласница долази до њиховог отварања, па 

се ваздушна струја пропушта према фаринксу. Притисак се смањује, а гласнице се 

враћају у почетни положај (Слика 2). Циклус се понавља када се гласнице поново 

нађу у положају аддукције.  

 

            Да би се надвалдао отпор глотиса потребно је да дође до повећања притиска. 

Вредност потребног повећања величине притиска одређују односи између масе, 

дужине и напетости гласница са једне и субглотички притисак са друге стране. 

Средња вредност висине говорног гласа код мушкараца износи око 130Hz, а код 

жена 250Hz. 
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                        Слика 2. Гласнице у респираторном и фонаторном положају. 

                        Преузето са: https://www.google.com/search?q=plicae+vocalis&tbm 

                         

 

                      Код продукције виших тонова повећава се тензија гласница. Њихова 

ивица постаје тања, а редукује се и површина којима су гласнице у контакту током 

затворене фазе циклуса. Смањује се и маса гласница. Затворена фаза циклуса код 

ниских тонова заузима око половине комплетног циклуса. Код виших тонова дужа 

је отворена фаза од затворене. Код највиших тонова не долази до потпуног 

затварања ни у једном делу циклуса.  

 

            За оптималну фонацију потребна је одређена ларинготрахеална напетост у 

усправном положају тела. Мора да постоји и потпуна координација спољашњих и 

унутрашњих мишића. Основни ларингеални тон се појачава у одређеним 

резонантним шушљинама. Резонатор људског гласа поседује способност мењања 

запремине, облика и чврстине зидова. Ово омогућава адаптацију на извор основног 

тона и омогућава читав низ варијација звука које не може да произведе ниједан 

музички инструмент. 
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1.1.1.1.2. Нервни систем 

 

          Нервни систем учествује у развијању, формирању, одржавању и контроли 

гласа у целини. Он спроводи обавештења о самом организму и успоставља везу 

организма са спољашњим светом. Најсложеније компоненте у процесу вербалне 

комуникације за које је одговоран су перцепција, схватање, формулација, 

елаборација, меморија, интеграција. Вишеструки утицај на фонацију имају кора 

великог мозга, таламус, ретикуларна супстанца, мали мозак, вегетативни нервни 

систем, периферни нервни систем и ендокрини систем (Петровић-Лазић, 2001).  

 

            Дете учи фонацијске и говорне кретње у првим годинама живота. Оно нема 

складиште ранијих информација. Дете чује гласове и речи из своје околине, види 

покрете артикулацијског апарата, имитира, па на основу чула слуха, вида и 

сензибилитета формира своју вокалну телесну шему. Фонацијски модели су у 

почетку несигурни и неправилни. Временом се стабилизују и аутоматизују. Ствара 

се тзв. ,,динамички стереотип“. 

 

            Добро оформљени и устаљени стереотип постаје неспособан за брзе 

промене. Промена захтева велики утрошак енергије. Због тога је погрешно 

очекивати брзу корекцију аутоматизма и успешну рехабилитацију у кратком 

временском периоду код особа са поремећајима фонацијских аутоматизама.  

 

            Таламус и корпус стриатум регулишу емоционалност говора. Ретикуларна 

супстанца учествује интеграцији говора. Мали мозак је задужен за координацију 

покрета фонацијске мускулатуре. Вегетативни нервни систем учествује у 

регулисању тонуса мускулатуре органа за непосредно произвођење гласа. Органи 

за непосредно произвођење гласа су инервисани од кранијалних и спиналних 

живаца. Спинални живци снабдевају органе активатора гласа сензитивним и 

моторним влакнима. Кранијални нерви инервишу резонатор и генератор гласа. За 

развој правилне фонације поред нормалног стања ЦНС-а, неуровегетативног 
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система и осталих органа за фонацију, неопходно је да исправно функционишу 

чуло слуха и вида, површински и дубоки сензибилитети (Петровић-Лазић, 2001). 

 

1.1.1.2. Психолошка заснованост гласа 

 

Глас је истовремено средство комуникације и средство изражавања 

личности. Глас и говор су производ респирације, фонације и артикулације. Свака 

од ових функција се налази под јаким утицајем емоција. У појединим ситуацијама 

могу бити поремећене како појединачно тако и заједно. Страх спречава човека да 

изврши координацију фонацијских покрета па долази до поремећаја гласа и говора.  

 

            Пресудни утицај на глас човека имају емоције. Свака емоција обухвата: 

специфичну организацију нервне активности у мозгу, физиолошке промене у 

осталом делу тела, спољашње понашање или експресивне карактеристике и 

субјективни или феноменолошки аспект приватног искуства. Емоције изражавају 

доживљавање сопствене личности и околине. Манифестује се у емоционалном 

доживљавању, емоционалном понашању и физиолошким променама у организму. 

 

            На основу функционалних својстава нервни систем се дели на соматски и 

аутономни. Соматски део чине нервне структуре које инервишу контролу 

попречно-пругастих мишића који контролишу покрете тела. Аутономни систем 

регулише функције висцерално-гландуларног система који контролише пулс, 

ширење и скупљање крвних судова, величину зенице ока и активност утробе. 

Аутономни нервни систем чине симпатички и парасимпатички систем. Код осећаја 

страха доминира симпатички нервни систем. Симптоми који се јављају су: 

скупљање крвних судова, убрзање пулса, смањење активности унутрашњих органа, 

ширење зеница, знојење, сувоћа уста. Парасимпатички нервни систем доминира 

код осећаја туге или патње. Јавља се: успорење рада срца, плакање и повећана 

активност утробе. 
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            Емоције се најјаче изражавају у мимици, покретима осталих органа, гласу и 

говору. У гласу се мења боја, висина, јачина и сам начин говора. Мења се склоп 

речи, бива бржи или спорији, мења се садржај говора. Емоције немају само 

негативан утицај на фонацију и говор. Један од основних услова за добру фонацију 

је унутрашња хармонија, уравнотеженост и стабилност човека (Петровић-Лазић, & 

Косановић, 2008). 

 

1.1.1.3. Лингвистичка зависност гласа 

 

            Треперењем ваздуха услед покрета фонаторног механизма настаје фонема 

(говорни глас). Она је најмања језичка јединица. Фонеме се разликују по броју, 

природи и особинама појединих фонема. Оне чине гласовни систем језика. Свака 

фонема има перцептивну и сигнификативну функцију. Перцептивна функција 

подразумева опажање одређених језичких јединица. Значења језичких јединица се 

разликују сигнификативном функцијом. Оснивне акустичке особине фонеме су: 

висина, јачина, трајање и боја. Висина гласа представља број трептаја у секунди. 

Јачина (интезитет) гласа представља јачину ваздушне струје којом се генерише 

глас и величина амплитуде гласница. Трајање (дужина) гласа је временски период 

трајања изговора. Боја (тембр) зависи од облика и величине резонатора.  

            Гласови српског језика се могу поделити у две велике групе: самогласнике 

(вокале) и сугласнике (консонанте). Према месту стварања деле се на: 

 

1. уснени 

а) билабијални: П, Б, М 

б) лабио-дентални: В,Ф 

      2. језични 

            а) дентали: Д, Т, Н, Л, С, З, Ц 

            б) палатали: Ј, Њ, Љ 

            в) алвеолари: Ш, Ж, Ч, Џ, Р 

            г) постдентали: Ћ, Ђ 

            д) велари: К, Г, Х 



        Даница Веселиновић   Информисаност грађана о значају вокалне хигијене      

 
    

                                                                       11 
 
 

 

            Према звучности гласова деле се на: звучне (А, Е, И, О, У, Б. Д, Г, Ђ, Џ, В, З, 

Ж, Ј, Р, Л, Љ, М, Н, Њ) и безвучне (П, Т, К, Ц, Ћ, Ч, Ф, С. Ш, Х). 

 

            Према начину настанка гласова (протока ваздушне струје) деле се на: 

1. вокали: А, Е, И, О, У 

2. плозиви: П, Б, К, Г, Т, Д 

3. африкати: Ц, Ћ, Ч, Ђ, Џ 

4. фрикативи: З, Ж, С, Ш, Ф, В, Х 

5. назали: М, Н, Њ 

6. латерали: Л, Љ 

7. вибрант: Р 

8. полувокал: Ј 

 

           Фонема је глас са семантичко-диференцијалном функцијом у одређеном 

језику. У себи обједињује све варијанте гласа. Значење речи је организовано 

акустичком структуром гласова која се комбинује са њиховим квантитативним 

пратиоцима (трајање, јачина, тонско кретање). Акустичка енергија има 

хармонијски, шумни и комбиновани облик. Вокали имају хармонијски облик 

енергије, консонанти шумни, а сонанти комбиновани. Носилац значења је мелодија 

речи, преко вокала, сонаната и звучних консонаната. Мелодија речи утиче на 

мелодију реченице и обрнуто. Мелодија речи је везана за значење речи и њен је 

саставнио део. Мелодија реченице је повезана са значењем целе реченице и 

повратно делује на мелодију речи и њено значење. У формирању слога и слоговног 

интензитета важну улогу имају вокали. Правилан изговор зависи од наглашености 

или ненаглашености појединих слогова. Разумљивост говора зависи од правилног 

изговора. Да би остварио своје гласовне особине глас мора трајати одређено време. 

Веће варирање трајања је код вокала. Супрасегменти имају значајну улогу у развоју 

говора. У процес фонолошког енкодирања улазе прозодијске или супрасегментне 

компоненте: акценат, интонација, ритам. Обрнути процес од енкодирања је 

декодирање. У здравом организму једнаки су процеси енкодирања и декодирања. 
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Колико се пошаље информација, толико се и прими (Петровић-Лазић, & 

Косановић, 2008). 

 

1.1.1.4. Социјална заснованост гласа 

 

            Социјлна комуникација се обезбеђује гласом и говором. Говор је најбитнији 

елемент социјализације. Као средство комуникације проистиче из невербалног 

општења са социјалном средином. Невербална комуникација претходи 

комуникацији која ће се обављати уз помоћ система знакова. Комуникација човека 

је заснована на разним врстама знакова. У првом реду су симболи. Човек ствара 

симболе. Језик није само средство мишљења него и условљава развој личности и 

друштва у целини. Усвајајући језик одређене друштвене групе човек користи 

велики број симбола. Комбинује их према одређеним правилима језичког система. 

Тако изражава мисли, жеље, осећања. Социјална језичка способност се веома рано 

развија. Облици примарне социјалности су рано јављање социјалног осмеха, рана 

осетљивост за звукове људског говора, појава вокализације и гласовне игре, 

афективно везивање за људе. 

 

            Извор информација представља човек. Своју информацију шаље према 

другом човеку кроз комуникацијски канал који је најчешће ваздух. Емитоване 

звучне таласе уво другог човека трансформише у нервну активност. Порука се 

одређеним путем преноси до коре великог мозга. У одредишту се ствара нервни 

инфлукс који се изражава акционим потенцијалима. Он силази кроз одређене 

живце до ларинкса и одређених органа фонацијског апарата. Крајњи производ је 

глас, односно реч. 

 

            Извор и циљ комуникације одређују знање, искуство, потребе, намере, 

интересе, комуникативне способности и др. Порука је независна од одговора. 

Вербалну поруку чине идеја, садржај, организација, језик, стил и начин 

достављања. Комуникативни канал је медијум у коме се порука налази, он повезује 

енкодера и декодера. У вербалној комуникацији постоје три сензонеурална канала: 
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аудиторни, визуелни и тактилно-кинестетски (Петровић-Лазић, & Косановић, 

2008). 

 

1.1.2. Физиологија фонације 

 

            Глас је продукт функције свих делова ефекторног система кога чине: 

респираторни (активатор), фонаторни (генератор) и артикулаторни (резонатор) 

механизам. 

 

            Анатомске и физиолошке промене или патолошка стања на нивоу било код 

дела механизма који обликује глас, а посебно промене генератора који модификује 

основни ларингеални глас проузрокује одговарајуће поремећаје гласа, фонеме, као 

основне језичке јединице (Доброта, 2003). 

 

 1.1.2.1. Активатор гласа 

 

            У активатор гласа спадају органи респирације. Да би се процес дисања 

могао нормално одвијати, органи морају имати ослонац, који чине коштане 

структуре: кичмени стуб (columna vertebralis), карлица (pelvis) и грудни кош 

(thorax). 

 

            Грудни кош представља важан део активатора гласа у коме су смештена 

плућа. На предњој страни грудног коша налази се грудна кост (sternum), а на 

задњој страни грудни део кичменог стуба, састављен од пршљенова. Међусобно су 

повезани ребрима. Ребра су са кичменим стубом везана зглобовима који им 

дозвољавају одређене покрете. Велика покретљивост је значајна за физиологију 

респирације.  

 

            Респирацијске покрете омогућавају респирацијски мишићи (удисачи и 

издисачи). Мишићи удисачи: дијафрагма (diaphragme), спољашњи међуребарни 

мишићи (mm. intercostales externi), велики и мали грудни мишићи (m. pectoralis 
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major et minor), предњи и задњи сератус (m. serratus anterior et posterior), акцесорни 

инспираторни мишићи врата (sternocleidomastoideus). Мишићи удисачи: 

унутрашњи коси трбушни мишић (m. obliquues internus abdominis), спољашњи коси 

трбушни мишић (m. obliquues externus abdominis), попречни трбушни мишић (m. 

transversus abdominis), прави трбушни мишић (m. rectus abdominis), унутрашњи 

међуребарни мишићи (mm. intercostales interni). 

 

            Дијафрагма је најважнији мишић удисач. При контракцијама мишића 

дијафрагме, цела дијафрагмална купола се спушта наниже, увећавајући на тај 

начин запремину грудног коша. За правилну респирацију и фонацију од великог 

значаја су дисајни покрети грудног коша и трбушног зида.  

 

            Разликујемо три типа дисања, у зависности од тога који се део више 

покреће:  

 

 Косто-клавикуларно (високи тип дисања) - при удисању се подиже грудни 

кош, дијафрагма се пасивно подиже, а предњи део трбушног зида се увлачи 

према трбушној дупљи. Присутнији је код жена. 

 Абдоминално дисање - долази до ширења трбушног зида напред и у страну, 

а дијафрагма се знатно спушта надоле. Присутнији је код мушкараца. 

 Косто-абдоминално - најправилније дисање. При удисању се шири доњи 

део грудног коша и горњи део трбушног зида, а дијафрагма се спушта 

наниже (Петровић-Лазић, 2001; Бунијевац, 2019). 

 

1.1.2.1.1. Трахеобронхиално стабло 

 

            Душник представља овалну хрскавичаво-мембранозну цев која се наставља 

на гркљан. Лумен душника је шири од душника гркљана и стално је отворен. 

Дужина душника зависи од пола, узраста као и од индивидуалних особина. Има 16-

20 хоризонтално постављених хрскавичавих прстенова који су у задњем делу 

отворени. Они су међусобно спојени везивним ткивом.  
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            Бронхи се деле на леви и десни и снабдевају ваздухом плућна крила. Главни 

бронхи се рачвају у лобарне бронхе, а ови у сегментарне и даље до ситних 

терминалних бронхиола, које се завршавају плућним алвеолама (Слика 3). 

 

                                     

                          Слика 3. Душник, трахеобронхиално стабло и плућа. 

                    Преузето са: https://www.google.com/search?q=bronhitis+plucni+problemi 

       

             

1.1.2.1.2. Плућа и плеура 

 

            Плућа се налазе у грудној дупљи и у њима се врши размена гасова. Човек 

има два плућна крила. База плућног крила је положена на дијафрагму. Плућна 

марамица обавија плућна крила. Кад дође до повреде плућне марамице долази до 

изједначења спољашњег притиска и притиска у грудном кошу. Оваква оштећења 

угрожавају не само фонацију, него и живот човека.  

 

            Органи респирације обезбеђују активирање гласа кроз дисање. Покрети 

дисања су аутоматски. Они су под контролом центра у продуженој мождини. Ритам 
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и дубина дисања, посебно у стањима страха и узбуђености, су под контролом 

субкортикалних ганглија и коре великог мозга. Оптимално дисање за фонацију је 

природно, без претеране снаге и напетости (Петровић-Лазић, 2001). 

 

1.1.2.2. Генератор гласа 

 

            Гркљан (larynx) је генератор гласа. Он је најважнији орган фонације. 

Примарна функција гркљана је респираторна, а фонаторна функција је секундарна. 

Гркљан је почетни део доњих дисајних путева, смештен је у предњем делу врата у 

висини између трећег и шестог вратног пршљена. У горњем делу је везан за 

подјезичну кост, а на доле се наставља душником. Назад је обухваћен мишићима 

ждрела, а са стране штитном жлездом, великим крвним судовима и нервима врата. 

Гркљан је хрскавичава цев састављена од парних и непарних хрскавица. 

Унутрашња страна гркљана је прекривена слузницом, а предња страна је 

прекривена кожом и поткожним ткивом. 

Величина гркљана зависи од пола, узраста и индивидуалних особина човека. 

У пубертету долази до повећања масе свих делова гркљана. Раст гркљана је 

нарочито изражен на штитастој хрскавици. На њеној предњој страни се ствара 

избочење- Адамова јабучица (Pomum Adami). 

           У гркљану се налази неколико парних и непарних хрскавица (Слика 4): 

штитаста хрскавица (Cartilago thyreoidea) је највећа и има облик штита, прстенаста 

хрскавица (Cartilago cricoidea) има облик прстена. Предња страна је знатно шира од 

задње. Ова хрскавица одржава облик гркљана, епиглотис (Cartilago epiglottica) је 

непарна хрскавица и има облик овалног листа са дршком окренутом на доле које је 

усађена између две ламина штитасте хрскавице. Она прати покрете базе језика при 

гутању, аритеноидне хрскавице (Cartilago arytenoidea) су парне хрскавице. Имају 

облик тростране пирамиде. Имају вокални и мишићни наставак (Бунијевац, 2019). 
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                                                Слика 4. Хрскавица гркљана. 

                                       Преузето са: https://www.google.com/search?q=larinx&tbm 

 

 

1.1.2.2.1. Зглобови гркљана 

 

            Они омогућавају покретљивост гркљана. Крикотиреоидни зглоб се налази 

између доњег рога штитасте хрскавице и прстенасте хрскавице. Омогућава 

ротацију гркљана око хоризонталне осовине. Крикоаритеноидни зглоб се налази 

између прстенасте и аритеноидних хрскавица. Има велики значај за фонацију и 

респирацију (Петровић-Лазић, 2001; Бунијевац, 2019). 

 

1.1.2.2.2. Мишићи гркљана 

 

            Хрскавице се покрећу једна према другој под дејством мишића гркљана. За 

нормално извођење покрета у току фонације мора постојати потпуна координација 

рада свих мишића гркљана, и спољашњих и унутрашњих. Спољашњи мишићи 
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гркљана омогућавају подизање, спуштање, фиксацију и суспензију. Значајни су 

musculus sternothyreoideus и musculus thyreohyoideus. Кад спољашњи мишићи 

доведу гркљан у одређену позицију следи дејство унутрашњих мишића ради 

отварања и затварања глотиса. Унутрашње мишиће гркљана чине абдуктори, 

адуктори и тензори. Абдуктори су одмицачи и омогућавају отварање глотиса што 

је значајно за респирацију. Најзначајнији је musculus cricoarytenoideus. Адуктори су 

примицачи и они својим контракцијама примичу гласнице до средње линије 

гркљана. У адукторе спадају musculus cricoarytenoideus lateralis, musculus 

interarytenoideus и musculus thyreoarytenoideus. Тензори су затезачи. Значајни су: 

musculus cricothyreoideus- anterior који директно затеже гласнице примичући 

штитасту и прстенасту хрскавицу у предњим деловима и musculus 

thyreoarytenoideus- vocalis који је унутрашњи затезач гласница (Петровић-Лазић, 

2001; Бунијевац, 2019). 

 

1.1.2.3. Резонатор гласа 

 

            Добра артикулација и фонација зависе од добре резонанције, а за то су 

неопходнои одговарајући анатомски услови сва три резонатора: назални резонатор 

(отвори у носној шупљини су предњи - vestibulum и задњи - hoana), орални 

резонатор (усна шупљина - cavum oris, почиње од усана па до предњих непчаних 

лукова) и фарингеални резонатор (везан између претходна два и генератора гласа. 

Најважнији део у овом резонатору је ждрело) (Доброта, 2003). 

            Резонатор гласа представља простор у коме долази до појачања основног 

ларингеалног тона и истовремено стварања и модификовања виших хармонијских 

тонова. Вибрације гласница стварају слаб основни тон који је једва чујан. 

Резонатор људског гласа је идеалан и јединствен. Поседује способност мењања 

облика, запремине и чврстине зидова. За амплификацију вибрације од посебног 

значаја су величина и облик амплификаторске шупљине. Резонатор мора бити 

усаглашен са извором тона, обликом и величином. За сваку фреквенцију постоји 

идеалан резонатор који мора амплификовати основни тон и створити одговарајуће 

више хармонијске тонове.  
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            Структуре које учествују у резонанцији људског гласа деле се на 

супраглотичне и инфраглотичне структуре. Супраглотичне структуре чине: 

елементи гркљана (вентрикули гркљана, штитаста хрскавица, епиглотис, 

ариепиглотични набори), ждрело, усна дупља, језик, меко и тврдо непце, доња 

вилица, носна шупљина, параназалне шупљине. Инфраглотичне структуре чине: 

душник, бронхи, плућа, грудни кош. 

 

            Ждрело представља један од најважнијих резонатора људског гласа. Дели се 

на три спрата: 

- Горњи или носни спрат ждрела (epipharynx); 

- Средњи или усни спрат ждрела (mesopharynx); 

- Доњи спрат ждрела (hypopharynx). 

 

            Горњи спрат ждрела простире се од базе лобање до висине меког непца, које 

чини границу између горњег и средњег спрата и које има веома значајну улогу у 

формирању говорног и певаног гласа. Поремећеност функције меког непца 

проузрокује веома тешка оштећења гласа.  

            Средњи спрат ждрела простире се од нивоа меког непца до замишљене 

линије, која иде дуж горње ивице епиглотиса и подјезичне кости. Због јединства 

орофарингеалног резонатора и артикулацијског простора комуникација између 

средњег спрата ждрела и усне дупље има велики значај за фонацију и артикулацију 

гласова.  

            Доњи спрат ждрела се простире од замишљене линије која иде дуж горње 

ивице епиглотиса или подјезичне кости до ушћа једњака. Са предње стране 

комуницира са луменом гркљана.  

 

            Ждрело има веома важну улогу и врло покретљиву мускулатуру, која 

омогућава знатне промене облика и запремине ждрела, што има велики значај не 

само за гутање, већ и за фонацију. Мишићи ждрела су постављени у два слоја: 

циркуларни и лонгитудинални. Резонаторска способност ждрела постиже се 
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променом облика, величине и затегнутости зидова (Петровић-Лазић, 2001; 

Бунијевац, 2019). 

 

1.1.3.  Особености гласа 

 

1.1.3.1. Висина гласа 

 

            Од фреквенције сигнала зависи осећај висине тона. Ова субјективна 

карактеристика везана је за музичке тонове, а звук може да се рангира ,,нижи“ или 

,,виши“. Мања фреквенција даје осећај нижег тона, а већа фреквенција вишег тона. 

Јединица за мерење висине гласа је херц (Hz), а настаје као резултат броја 

вибрација гласница у секунди. Нижи глас генерише мањи број вибрација, а већи 

број вибрација генерише виши глас. Просечна висина музичког гласа је 100 до 130 

Hz, а женског гласа 200 до 250 Hz, и дечијег око 300 до 500 Hz. 

 

1.1.3.2. Јачина гласа 

 

            Осећај јачине гласа зависи од јачине физичке побуде. Код људског гласа 

јачина зависи од начина вибрирања гласница и снаге субглотичног притиска. Доња 

граница је тзв. праг чујности и стандардизована на 1000 Hz и 0 dB. Горња граница 

је одређена појавом бола до кога долази због великих померања појединих 

елемената у органу слуха. Зато се назива и границом бола и налази се на 1000 Hz на 

130 dB. Нормалан интезитет говора креће се од 40 до 70 dB. 

            За правилну фонацију и резонанцију важне су следеће особености говора и 

певаног гласа: распон гласа, апођо, импеданца, импостација гласа, атака гласа, 

класификација гласа, вибрато, регистри гласа и изражавање тона. 

 

1.1.3.3. Боја гласа 

 

            Најсложенија особина гласа је боја (тембр). Резултат је добре респирације, 

непоремећене фонације и оптималног усклађивања резонаторних шупљина са 
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радом осталих делова фонацијских органа. Боја гласа зависи и од величине и 

облика субглотичких шупљина јер оне могу појачавати поједине групе 

хармонијских тонова (Петровић-Лазић, 2001; Бунијевац, 2019). 

 

1.1.3.4. Распон гласа 

 

            Физиолошки распон гласа подразумева звуке које гласовни апарат једног 

човека може да произведе. Креће се у интервалу од 2 до 4,5 октаве. Он је 

индивидуална особина за сваког појединца. Распон гласа је ограничен на неколико 

полутонова у најранијем детињству. До осме године распон се повећава за девет 

тонова, а од девете до седамнаесте године распон гласа зависи од мутације. У 

адолесценцији се дефинитивно оформљује и добија индивидуални карактер 

захватајући око две октаве.  

 

            Музички распон се односи на способност човека да произведе низ тонова, 

који морају имати одређене вокално- музичке квалитете. Овај распон обухвата две 

октаве, а ретко и преко две октаве. Распон гласа зависи од узраста, пола, 

неурогених, анатомско- физиолошких фактора, генетских, ендокриних и сличних 

фактора (Петровић-Лазић, 2001). 

 

1.1.3.5. Апођо 

 

            Представља субјективни осећај ослонца, потпоре за време произвиђења 

гласа. Он је од посебног значаја за произвођење певаног гласа, а има важност и код 

говорног гласа, посебно у рехабилитацији поремећаја гласа. Координација између 

ларингеалног сфинктера и дисања је услов да би се произвео оптималан тон. Апођо 

има за циљ успостављање равнотеже између притиска испод и изнад гласница. 

Постоји горњи и доњи апођо. Горњи апођо се односи на резонанцу главе. Он 

подразумева приближавање стиснутог ваздуха у грудима помоћу грудних мишића 

и његовог ослањања на дијафрагму. При високим тоновима гласнице дају најјачи 

отпор, при средњим тоновима средњи, а при дубоким мек и слаб. Уколико апођо не 
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постоји, долази до оштећења певаног и говорног гласа и то до хиперкинетичких 

поремећаја у нивоу ларинкса (Петровић-Лазић, 2001). 

 

1.1.3.6. Импеданца 

 

            Представља оптимално повећање отпора распростирању тона у 

надларингеалним шупљинама који се емитују у спољашњу средину. Тако се 

растерећује глотис, а вибрација гласница је несметана. Импеданца је важан фактор 

у покривању тона и изједначавања регистра гласа. 

 

1.1.3.7. Импостација гласа 

 

            Подразумева први усов за произвођење оптималног говорног или певаног 

гласа. Импостација или постављање гласа представља положај вокалних органа 

који омогућава да се максимални ефекат постигне оптималним напорима вокалних 

органа, а да емитовани тон има музички квалитет.  

            Певачки тонови у зависности од места импостације могу бити: грудни тон 

(када се при певању користи само грудна резонанца како би се добио што јачи тон, 

тон главе (када певач користи природне резонаторе главе и има осећај вибрирња 

високо у глави, тон маске (усна, носна и чеона дупља) је најпогодније место 

озвучавања средњих и дубоких тонова било ког гласа, назални тон (сваки правилно 

образован тон има извесну дозу назалности јер је и тон маске (Петровић-Лазић. 

2001). 

 

1.1.3.8. Атака гласа 

             

            Атака гласа има нарочити значај за професионалце. Почетак гласа је 

производ усаглашавања количине експираторног ваздуха, субглотичног притиска и 

снаге мишића гркљана. Акустички се разликују: меки, тврди и пиштави почетак 

фонације.  
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            Код меког почетка гласнице се састављају у професионални положај. Онда 

се полако и нежно примакну једна другој у средњој линији и долази до постепеног 

повећања субглотичног притиска који изазива вибрације гласница. Ово је 

оптималан почетак фонације за говорни глас.                              

 

            Тврди почетак гласа или атака гласа настаје када се гласнице у 

перфонаторној фази нагло примакну средњој линији и чврсто затворе глотис. Овде 

је потребно два пута више ваздуха као и већа мишићна снага. Ако је твдра атака 

стално присутна долази до хиперкинезије у нивоу ларинкса. Временом долази до 

поремећаја фонацијских аутоматизама и тешког оштећења гласа. Психички 

фактори имају снажан утицај на врсту атаке па се она чешће јавља код 

неувежбаних глумаца, певача, командног особља у војсци, учитеља... Док је меки 

почетак израз радости и сређености, дврди је израз нервозе, нестрпљења и сличних 

стања. Шуштави почетак се јавља када је оклузија у перфонаторној фази 

недовољна. 

 

1.1.3.9.  Класификација гласа  

 

            Не постоје уједначена правила  за класификацију гласа, али се по класичној 

подели деле на: женске и мушке гласове. Женски су:  sopran, mecosopran и alt. 

Мушки гласови су: tenor, bariton и bas. Интермедијални гласови су подврсте унутар 

једне врсте гласа (Петровић-Лазић, 2001).  

 

1.1.3.10. Вибрато гласа  

 

            Под вибратом гласа подразумева се пулсирање висине, јачине и боје гласа. 

Припада само певачком гласу. Оптималан број пулсација је 6 до 7 секунди, а то 

гласу даје топлину, лепоту и специфичан израз. Ситним ритмичким покретима 

гркљана, тј. мишића који фиксирају гркљан, а нарочито језик  ствара се вибрато. 

Код патолошког вибрата треба спровести рехабилитацију гласа.  
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1.1.3.11. Регистри гласа 

 

            ,,Регистар представља низ тонова истог квалитета који се производе помоћу 

истог физиолошког механизма.“ (Мануел Гарсија, 1854). Регистри се деле на: 

грудни регистар, регистар главе и средњи (гркљански) регистар (Петровић-Лазић, 

2001). 

 

1.1.3.12. Изражавање тона 

 

            Време изражено у секундама које означава трајање емисије тона одређене 

висине и просечне снаге представља изражавање тона. Трајање тона зависи од: 

снаге тона, виталног капацитета плућа, узраста, стања фонацијских органа, 

вокалног тренинга и сл. Просечно време изражавања тона одрслих особа је око 20 

до 25 секунди, а увежбаних певача је око 40 до 50 секунди. Нормалан глас треба да 

буде пријатан за слушање, да поседује одговарајућу равнотежу усног и носног 

резонатора и да је довољно гласан. Глас треба да има одговарајуће модулације, 

темпо говора треба да је такав да се нарушава пет основних карактеристика 

нормалног гласа (Петровић-Лазић, 2001). 

 

1.1.4. Акустичка својства гласа 

 

            Глас подразумева најразличитије звукове произведене у човековом органу 

фонације. Познато је да је говор звук који доживљавамо захваљујући чулу слуха. 

Наша аудитивна перцепција омогућава да се пренесу акустичке манифестације до 

центра у кори мозга. Онда бивамо свесни онога што чујемо, генералишемо сигнал и 

на одговарајући начин реагујемо.  

 

            Звук се дефинише као физичка појава настала вибрирањем еластичног тела, 

које се у облику таласног кретања преко наизменичног повећавања и смањивања, 

преноси га корз материјалну средину до уха, где производи звучни осећај. 

Фреквенције звучних таласа које може нормално човечије уво чути налази се у 
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интервалу од 16 до 20000 Hz. Звучне осцилације на фреквенцијама манњим од 16 

Hz чине облест инфразвука, а већим од 20000 Hz чине област ултразвука. За 

размевање говора значајно је фреквентно подручје од 100 до 8000 Hz, па се губитак 

феквенције изнад и испод тог распона у нормалном животу и не примећује. 

(Петровић, & Милекић, 1988). 

 

            Звучне појаве у природи се манифестују у следећим облицима:  

- прост или чист тон; 

- сложен тон или звук; 

- шум. 

 

            Прост тон је најједноставнији облик звука. Синусног је облика кога 

карактерише само једна фреквенција и одређен интензитет. У природи га 

практично нема.  

 

            Сложен звук настаје комбинацијом простих тонова различитих фреквенција. 

Уз основни тон који има највишу фреквенцију, јављају се и пратећи тонови као 

спој основног тона (хармоници), чинећи хармоничан звук или музички тон. Овако 

сложен звук производе сви музички инструменти, а у исту групу спадају 

самогласници људског говора.  

 

            Шум представља некорисне и нежељене звукове који нису дефинисани у 

погледу спектра, чинећи непериодичне звучне појаве које се стално мењају у току 

времена без сталности у погледу таласа. Шум има континуални спектар са 

таласима који су тако блиски да се не могу раздвојити. Шум код којег је акустички 

енергија равномерно распоређена у целом опсегу назива се бели шум (Петровић- 

Лазић, 2008). 

 

            Основни или ларингеакни глас има хармоничке одлике акустичке енергије. 

Ваздушна струја, обезбеђена и потискивана респираторним механизмом пролази 

кроз фонаторни механизам. Адукцијом или абдукцијом гласова остварује се 
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вибрирање или фонација. Од броја вибрација у секунди зависи глас. Он може да се 

простире од ниских учесталости до око 80 вибрација у секунди, па до високих 

учесталости од око 600-700 вибрација у једној секунди. Глас са већим бројем 

вибрација у секунди- високи глас, карактеристичан је за женске и дечије гласове, а 

глас са мањим бројем вибрација у секунди- ниски глас, карактеристичан је за 

мушкарце. 

 

1.1.5. Утицај психе и емоција на фонацију 

 

            Сваки човек је индивидуалан по својој психичкој структури, емоцијама и 

понашању. Ови аспекти личности имају велики утицај на фонацију и говор. 

Психички процеси у вези фонације и говора почињу једноставним осећајима, 

којима се региструју вокални утисци из околине и унутрашњи осећај понашања 

сопствених вокалних органа. Тај процес се обавља захваљујући сензорним 

органима, који делују као пријемник једноставних осећаја. На основу њих долази 

до сложенијег психичког процеса интеграције једноставних осећаја и запажања 

рада свог фонацијског апарата и његових саставних делова, на основу чега се 

временом ствара вокална телесна шема. Касније се развијају вокална пажња, 

памћење и машта, што омогућава успешније обављање сложених фонацијских и 

говорних задатака. 

 

            Глас и говор су израз психичке конституције, личности и њеног карактера. 

Они су под станим утицајем психичке динамике и веома су осетљиви на различите 

психичке утиске. Они могу довести до промена начина вокалне и вербалне 

комуникације. У тежим случајевима могу настати и психосоматски поремећаји 

гласа у форми фононеуроза. Глас вокалних и говорних професионалаца је највише 

подложан утицајима психе, због честих емотивних стресова. 

 

            Фонација и говор су под сталним и значајним утицајем емоција. Оне су 

израз доживљавања сопствене личности и околине, што утиче на понашање и 

физиолошко стање организма. Емоције су у блиској вези са деловањем 
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супкортикалних делова централног нервног система, међу којима су и они који 

регулишу активност неуровегетативног система. На тај начин емоције могу 

утицати на тонус и активност фонацијских органа. 

 

            Емоције могу деловати позитивно и негативно на говор и фонацију. 

Позитиван утицај се огледа у њиховом активирајућем дејству, уз повишење тонуса 

у оргнизму, што побољшава услове координације фонацијских покрета. Негативан 

утицај депресивних емоција доводи до инактивирајућег ефекта на органе фонације. 

Утицај емоција огледа се  у променама ритма и дубине дисања, фреквенције 

срчаног рада, може се јавити бледило или црвенило коже, знојење, осећај сувоће у 

грлу и слично. 

 

            Фонација је најбољег квалитета ако је вокално понашање израз стабилне, 

психички и емоционално уравнотежене личности. Вокално понашање треба да 

садржи емотивну компоненту, као и да буде израз карактера и психичке 

конституције. Уколико то није случај, вербална порука ће бити много сиромашнија, 

а може настати и стање слично хипокинетичкој дисфонији. Насупрот томе, 

претерано експресивно понашање оптерећује фонацијске органе, што може довести 

до хиперкинезија и контактних промена на предилекционим местима гласница 

(Петровић-Лазић, 2015). 

 

1.2. Поремећаји гласа 

 

            Поремећаји гласа деле се на органски узроковане поремећаје глас, односно, 

конгеиталне аномалије ларинкса. Најчешће конгениталне анолмалије ларинкса су 

асиметрија ларинкса, сулкус гласнице, мембрана ларинкса и расцепи непца и усана. 

Веома је важно да се уоче на време како би се кренуло са воалном рехабилитацијом 

или саветодавнима методама. Значајно место заузимају аудиогене дисфоније, 

запаљенски процеси гласа (интернус пареза, тарнсверзус пареза и комбинована 

интернус и трансверзус пареза), алергијска оболења, оболења нервног система и 

отворене/затворене повреде фонаторног система (Петровић-Лазић, 2001). 
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1.2.1. Ендокрини поремећаји глас 

 

            Најчешћи ендокрини поремећаји фонације су: 

 

- Мутације (mutatio falsa, mutatio prаecox, mutatio perversa); 

- Менструалне дисфоније; 

- Климактеричне дисфоније; 

- Хормонска контрацептивна средства; 

- Обољење хипофизе (akromegalia); 

- Обољења штитне жлезде (хипофункција и хиперфункција); 

- Поремећаји функције паратиреоидне жлезде (tetania); 

- Поремећаји функције надбубрега (m. adisoni); 

- Интерсексуалитет. 

 

            Mutatio falsa 

 

У време физиолошког пубертета код дечака трансформишу се фонацијски 

органи па се мењају карактеристике гласа. Глас остаје у високој интонацији када 

изостану природне промене. Повремено се ломи па долази до мешања грудног 

регистра и регистра главе. Нису условљени хормонским поремећајима, већ се 

промене дешавају у психичкој сфери. Ови дечаци су стидљиви, под снажним 

утицајем мајке и интровертни. Пате од комплекса ,,родитељског гнезда“ па не желе 

да се индетификују са одраслима променом гласа (Петровић-Лазић, 2001).  

 

1.2.2. Функционални поремећаји гласа 

 

            Поремећену функцију фонације која је узрокована неадекватном употребом 

фонацијског апарата у основи имају функционални поремећаји гласа. 

Функционалну дисфонију могу произроковати и генетски фактори, стање 

хормонског система, поремећаји неуровегетативног система и психичка стања. Они 
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имају важну улогу у стварању услова за настајање функционалних дисфонија. 

Одлучујући провокативни тренутак за појаву функционалних обољења гласа је 

погрешна употреба вокалног апарата. Перељо је извршио класификацију 1962. 

према етиолошким факторима на: фононеурозе и фонопонозе. Ова класификација 

има само дидактички карактер пошто је тешко подвући оштру, етиолошку границу 

између појединих поремећаја гласа (Петровић-Лазић, 2001).  

 

1.2.2.1. Фононеурозе 

 

            Фононеурозе су поремећаји гласа настали на психосоматској основи. 

Узроци су најчешће конфликтне ситуације, неурозе страха, стресови и др. У 

фононеурозе убрајамо: психогене афоније, психогене дисфоније и спастичку 

дисфонију.  

 

            Психогена афонија је поремећај гласа који наступа изненада као последица 

јаког психичког оптерећења. Гласнице се крећу према средњој линији, али у 

тренутку када треба да дође до фонације оне се нагло раздвоје. Особа постаје 

афонична и узнемирена.  

 

            Психогена дисфонија настаје као последица јаке психичке напетости, 

конфликтнбе ситуације, канцерофобијеи сл. глас је стругав, пискав и висок. 

Промуклост настаје независно од вокалног напора. Гласнице су у предњој трећини 

склопљене или у грчу, док је остали део глотиса отворен. Ово узрокује промуклост 

са појавом високог тона.  

 

            Спастична дисфонија за основу има органски поремећај ЦНС-а, који се 

компликује психогеним факторима. Нормалан ток фонације и говора се прекида 

појавом спазмодичног гласа. Јављају се и клонични грчеви целе мускулатуре 

ларинкса (Петровић-Лазић, 2001). 
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1.2.2.2. Фонопонозе 

 

            Поремећаји гласа настали услед неадекватне и неекономичне употребе 

фонацијског апарата називају се фонопонозе. Као последица дужег говора или 

певања јављају се промуклост, замор гласа, парестезија и печење у грлу. 

Фонопонозе се могу јавити у виду хиперкинезије или хипокинезије фонацијских 

органа.  

 

            Хиперкинетичка дисфонија је најчешћа форма поремећаја гласа код 

одраслих и деце. Фактори који доводе до хиперкинетичке дисфоније су: превелико 

оптерећење фонацијских органа, неадекватна употреба гласа, говор у буци. 

Најчешће се јавља код вокалних професионалаца. Глас код ових особа је промукао, 

стегнут, са доста шумова, тврдим почетком фонације и смањеног опсега. Временом 

може прећи и у афонију.  

 

            Хиперкинезију условљавају поремећаји у нивоу активатора (високи тип 

дисања, узимање претеране количине ваздуха, фонација са кратким дахом, 

фонација са слабим интезитетом), поремећаји у нивоу генератора (вокална 

злоупотреба која се испољава кроз: ослонац на ларинкс, тврди почетак, употребу 

неодговарајуће висине гласа и др.) и поремећаји резонатора (фонација са 

затегнутим зидовима фаринкса, фонација са погрешним положајем језика, 

фонација са погрешним положајем меког непца и фонација са малим или 

превеликим отварањем уста). 

 

            Хипокинетичка дисфонија је најчешће условљена општом слабошћу 

организма. У пракси се ређе среће од хиперкинетичке форме. Карактерише је 

хипотонија фонацијских мишића, слаб, промукао и пригушен глас уз шуштав 

почетак фонације. 
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1.2.2.3. Израслине на ларинксу 

 

            Чворићи гласница су беличаста задебљања величине чиодине главе. Јављају 

се на слободној ивици гласница. Најчешће се јављају код деце и вокалних 

професионалаца. Граница између предње и средње трећине гласница је 

предилекционо место за стварање чворића (Слика 5). Вокална траума на овом 

месту доводи до субепителијалне хеморагије и едема. Узроци настанка чворића су 

вокална траума, чести запаљенски процеси, алергија, структура личности и 

хормонски поремећаји. Глас је промукао, а јавља се и заморљивост гласа, смањење 

распона и тврда атака.  

 

                                             

 

                                                Слика 5. Чворићи на гласницама. 

                                        Преузето са: http://www.foni.mef.hr/Prirucnik/Bolestine.htm 

 

            Реинкеов едем гласница захвата обе гласнице симетрично. Шири се по целој 

њиховој површини, а гласнице имају вретенаст облик (Слика 6). Узрок овог 

обољења су хронични запаљенски процеси, као и дуг пушачки стаж. Пацијенти 

говоре врло ниским регистром јер је повећањем едема глас све више промукао и 

долази до редукције високих тонова. Говорни глас је угрожен, а певани 

онемогућен. Едеми гласница су праћени хиперкинетичком дисфонијом.  
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                                                  Слика 6. Реинкеов едем гласница. 

                                        Преузето са: http://www.foni.mef.hr/Prirucnik/Bolestine.htm 

 

            Полипи гласница могу бити различитог облика, боје и величине. Чешће су 

једнострани (Слика 7), узрок настанка полипа су гласовна преоптерећеност, а 

настају и као последица хроничног надражаја запаљенског или незапаљенског 

карактера. 

 

                               

 

                                                       Слика 7.  Полип гласница 

                                           Преузето са: http://www.foni.mef.hr/Prirucnik/Bolestine.htm 
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            Контактни улкус ларинкса представља оштећење слузнице гласница у 

пределу procesus vocalisa aritenoida. Најчешће је на једној гласници улкус, а на 

другој гранулом. Узрок настанка улкуса је форсирана фонација, емоционални 

стресови, поремећаји неуровегетативног система и сл. Само у случајевима када су 

грануломи велики па ометају оклузију глотиса долази до промуклости (Петровић-

Лазић, 2001). 

 

Сви тумори, односно израштаји у ларинксу могу се поделити на бенигне и 

малигне. Бенигни могу бити: псеудотумори и прави бенигни тумори. 

Псеудотумори ларинкса представљају израслине које макроскопски подсећају на 

тумор, али својим биолошким особинама и по хистолошкој грађи нису праве 

неоплазме већ запаљенске, дегенеративне или трауматске природе. Прави бенигни 

тумори имају основну туморску карактеристику, а то је аутономни раст ћелија. Они 

расту полако, не инфилтришу околину, не метастазирају, али имају тенденцију 

рецидивирања ако се не уклоне у потпуности. Могу бити епителног (аденом и 

папилом) и везивног порекла (фибром, хемангиом, линфангиом, хондром...). 

Малигни тумори ларинкса могу бити: епителног (карциноми) и мезенхималног 

порекла (саркоми) (Бунијевац, 2019). 

 

1.2.3. Социјално-професионални узроци 

 

            У социјално-професионалне узроке поремећаја гласа убрајамо: 

 

- Трауме; 

- Механичка ошећења слузнице ларинкса; 

- Хемијска оштећења; 

- Алергени; 

- Бука. 
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1.3. Вокална злоупотреба 

 

             Вокална злоупотреба се дефинише као неадекватна вокална хигијена, тј. 

било која гласовна навика која може имати трауматски ефекат на вокалне органе, 

понекад је довољна само једна епизода злоупотребе гласа да се проузрокује 

оштећење гласница. У овакве навике најчешће убрајамо:  

- Викање, вриштање и навијање (настају хематоми, израслине, васкуларне 

трауме). 

- Напорне вокалнизације производе деца која покушавају да имитирају звуке 

које праве аутомобили, авиони, цртани јунаци. 

- Претерано пречишћавање грла и кашљање код особа код којих не постоји 

органска основа да то чине. На вокалне органе веома негативно утичу и прашина, 

штетни гасови, дувански дим, претерана употребаалкохола и газирана пића. 

- Претерано причање код особа које морају претерано дуго да користе глас  

професионално или код оних који непрекидно причају. 

- Певање неодговарајућом вокалном техником и у неадекватним условима 

средине најчешће код неувежбаних певача који су ангажовани у ноћним клубовима 

испуњеним димом. 

- Претерано причање или певање у стањима инфекције горњег дела 

респираторног тракта или алергије што додатно оптерећује и оштећује гласнице. 

- Причање у ситуацијама са високим нивоом позадинске буке која присиљава 

говорника да подиже ниво свог гласа. 

- Последице емотивног стреса, када долази до појачања висине тона и 

гласности што условљава изражену мишићну напетост (Петровић-Лсазић, 2015). 

 

1.3.1. Злоупотреба гласа код деце 

 

            Вокално и говорно понашање код деце под пресудним су утицајем 

социјалне средине првенствено породице, затим школа и предшколским 

установама. Деца могу бити жртве амбиције старијих, како у школи, тако и у 
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породици, тако да често бивају принуђени да прекомерно певају, рецитују и глуме 

што преоптерећује њихов вокални апарат. 

 

            Посебан проблем представљају музичке школе у које неретко долази до 

недовољно стручног програма учења певачке технике, као и до превеликих 

вокалних напора. Средства масовне комуникације имају често негативну улогу у 

развоју гласа и говора код деце. Они су везани за своје јунаке из цртаних филмова 

као и за популарне певаче, дете имитира такве узоре које су често веома лоши 

вокални модели, што може веома тешко угрозити фонацију и говор. 

 

            Најчешћи поремећаји гласа у дечјем добу су хиперкинетичка дисфонија и 

дечји чворићи. Дечја промуклост може бити последица и напорне вокализације, 

плача и вике. Кад причају не користе паузе и правилно дисање, вокализација је 

прегласна са повишеним тоном. Деца неекономично користе свој глас, они вичу да 

би привукли пажњу родитеља, другова. Један савет у том периоду би био ношење 

пиштаљке око врата коју могу да употребе уместо викања када имају потребу да 

привуку нечију пажњу (Петровић-Лазић, 2015). 

 

1.3.2. Злоупотреба гласа код вокалних професионалаца 

 

            Оштећење гласа код вокалних професионалаца представља велики 

здравствени проблем коме се још увек не придаје довољан значај у поређењу са 

професионалним оштећењима слуха и другим професионалним болестима. Први 

симптоми проблема са гласом су надраженост грла, потреба за кашљањем осећај 

бола у грлу, промуклост и вокални замор. 

 

            Стални вокални замор праћен континуираним пушењем, може да доведе до 

оштећења гласних жица, што се може одразити на квалитет гласа и пренос говорне 

поруке. Симптоми се појачавају на крају радног дана или на крају радне недеље. 

Симптоматологија се смањује након ноћног одмора или током викенда. 
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            Постоје савремена вокална занимања у којима узима учешће велики број 

људи. Јавно говорење, настава у свим облицима, учење и васпитавање деце 

захтевају увек изузетне вокалне напоре (наставници, васпитачи, командно особље 

телефонисти, спортски тренери, свештеници). У нашој земљи не постоји никаква 

едукација за вокална занимања, изузев студената класичног певања и студената 

драмских уметности. Вокалну едукацију би требално проширити и на друга 

вокална занимања, како би особе које се посвете овим занимањима ушле у каријеру 

што спремније и ефикасније (Петровић-Лазић, 2015). 

 

            Узроци оштећења професионалног гласа могу бити унутрашњи и 

спољашњи. Унутрашњи фактори се односе на стање фонацијских органа и органа 

који учествују у развоју и контроли гласа. Спољашњи узроци оштећења 

професионалног гласа су разноврсни и многобројни: 

 

- Преоптерећење у послу и савремени брзи ритам живота, стављају пред 

органе фонације професионалаца велике захтеве, што временом може узроковати 

поремећаје гласа. Претерано пушење и уживање алкохолних пића делују 

непосредно на органе за произвођење гласа. 

- Простор у коме се обавља вокална активност има велики утицај на 

механизам произвођења гласа. 

- Ако су у питању акустички неподесне просторије или отворе простор, 

немогуће је  добро контролисати глас, што временом води у дисфонију. 

- Од великог значаја су услови на радном месту, као што су загађеност 

ваздуха, хладне просторије, прегрејане просторије, претерана влажност ваздуха.  

- Сукоби у приватном животу, на послу и нервни стресови доводе до 

пренаглашених реакција нервног система, које касније изазивају неуродинамичке 

промене у фонацијском апарату. 

- Дужина радног стажа игра велику улогу у настајању дисфонија код 

професионалаца. Са годинама живота и стажа расте оптерећење и одговорност, 

повећава се психичка тензија, па се као последица свега тога временом могу јавити 

дисфоничне тегобе (Петровић-Лазић, 2015).  
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1.3.3. Злоупотреба гласа код вокалних непрофесионалаца 

 

            Поремећаји гласа код вокалних непрофесионалаца произилазе из радног 

процеса и радне средине. Када говоримо о вокалној злоупотреби код вокалних 

непрофесионалаца најчешћи узроци који доводе до оштећења гласа су 

индустријска бука, велики број запослених у једној просторији, бука коју стварају 

телефони, факсови, рачунари. 

 

            Хроничну иритацију слузокоже ларинкса и других делова фонацијског такта 

изазивају: прашина, хемијска испарења, неодогварајућа микроклима, јонизујућа и 

друга зрачења. Хроничне иритације доводе до органских промена на слузокожи 

вокалног тракта, чије су последице функционални поремећаји гласа (Петровић-

Лазић, 2015).   

 

1.4. Рехабилитација гласа 

 

            Рехабилитација и лечење гласа су два међусобна испреплитана и повезана 

процеса. Лечења дисфонија може се спровети следећим методама: хируршки, 

медикаментозно, физикално лечење и непосредна вокална рехабилитација. У 

вокалну рехабилитацију укључене су и психотерапија и помоћне методе 

(библиографска, перипатетична и трансферирана терапија).  

 

1.4.1. Превентива поремећаја гласа 

 

            Појам превентива значи заштитити, предупредити или предузети заштитне 

мере ради спречавања или настајања одређеног стања, процеса или појаве. 

Логопедско-фонопедска превенција може бити примарна, секундарна и терцијална. 

Под примарном се подразумева скуп мера, поступака и средстава за спречавање 

настајања патолошких стања и процеса на нивоу органа везаних директно или 

индиректно за глас. Секундарна превентива подразумева примену мера, поступака 
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и средстава на минимизирању неизбежних последица на ментални друштвени 

статус личности фонопата (Петровић-Лазић, 2001). 

 

1.4.2. Дијагностика вокалних поремећаја 

 

            Дијагностика вокалних поремећаја представља процес којим се утврђује 

облик и степен оштећења гласа. Структуру вокалног дијагностичког поступка чине:  

 

- Пријемно-елаборативни део;  

- Интердисциплинарни-консултативни део;  

- Административни део; 

- Инструктивно-информативни део. 

 

 

1.4.2.1. Процена гласа  

 

            Процена (евалуација) је први и најбитнији корак у одређивању прикладног 

третмана. 

 

           Перцептуалне процене гласа су рутински део прегледа и почињу од првог 

сусрета са пацијентом. Процењује се висина гласа, интензитет и квалитет гласа у 

разним ситуацијама поређењем изолованог и повезаног говора.  

 

            Пацијенти са органским поремећајима гласа ретко имају појединачан 

фактор као узрокпостојања њихове тешкоће. Пацијенти са дисфункцијом темпоро-

мандибуларног зглоба неће моћи да држе уста отворена за дуже време тестирања, 

док особе са артритисом не могу да седе дуго и не могу да померају главу у свим 

правцима. Пажљиво узета анамнеза је значајна за прилагођавање тестирања. 
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            Пет основних корака у процени гласа: испитивање, посматрање, описивање 

гласа, упоређивање или опсервацијаса стандардима и нормалним вредностима, 

интегрисање података ради одређивања плана третмана или његове делотворности. 

 

            Анамнеза је скуп података који су неопходни у процени и лечењу 

поремећаја гласа. Ти подаци се могу добити од самог пацијента, од родитеља, 

супружника, учитеља и других особа које су упознате са различитим аспектима 

пацијентовог живота. За процену општих апеката комуникације одличан је 

неформални разговор са пацијентом. Битно је проценити његову способност за 

друштвену комуникацију јер поремећај гласа може бити симптом његових 

унутрашњих конфликта. Пацијент треба да да основне биографске податке и 

историју болести. Треба да опише: тегобе које има са гласом, реакције других људи 

на његов проблем са гласом, утицај који поремећај гласа има на његов лични и 

професионални живот, почетак и ток гласовних тегоба. 

 

            Очекивано понашање пацијената: пацијент би требао лагодно да се понаша 

током конверзације, која би требала да тече глатко са минималним знацима 

узнемирености. Неприкладно понашање пацијената: неспособност успостављања 

нормалног контакта очима, константно прилагођавање положаја тела, ригидност 

израза лица. 

    

            Поступак који се користи током процене гласа: клиничар треба да сними 

узорак пацијентовог гласа на аудио или видео касети и да користи стандардне 

текстове за читање, неопходан је и налаз ларингеолога са описом структуре и 

функције гласница.  

 

            Три најважнија елемента су:  

- Детаљан опис карактерситика пацијентовог гласа и њихових промена 

током времена; 

- Утврђивање степена гласовоног поремећај; 

- Процена да ли ће пацијент имати користи од терапије. 
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            Када се поремећај гласа појави нагло очекују се најефикаснији резултати јер 

је пацијент снажно мотивисан да се ослободи тегоба које утичу на свакодневне 

активности. Прогноза је лошија код хроничне дисфоније јер су се пацијенти 

прилагодили постепеним променама па ретко сами и затраже помоћ.  

 

            Приликом евалуације пацијент наглас чита стандардни текст. Клиничар 

треба да буде што објективнији и што пажљивји. Када пацијент чита треба 

проценити: степен оштећења гласа, општи естетски квалитет и разумљивост. 

Вокални терапеут врши и процену: респираторних способности, нивоа висине 

гласа, нивоа јачине гласа, квалитета гласа, поремећај квалитета резонанције, 

моторно- сензорну процену вокалне мускулатуре (Петровић-Лазић, & Косановић, 

2008). 

 

            Процена респирације подразумева пажљиво посматрање пацијента док 

обаља следеће: чита наглас стандардни текст (код особа са нормалним гласом се 

поклапају крај фразе/ реченице и завршетак издисаја. Код особа са поремећајима у 

фонацији долази до повећане напестости у гркљану јер покушавају да наставе да 

читају и ако немају довољно ваздуха за ефикасну фонацију). Континуирана 

фонација С и З (начин за оцењивање способности контроле дисања и фонације се 

састоји у захтеву да особа произведе што дуже може фонему С и фонему З. 

Одступање од стандардне норме може бити индикација за респираторну и 

фонаторну неефикасност). 

 

            Пацијент  треба јако да удахе и да фонира глас С што дуже може. Време се 

мери у секундама. Средња вредност код деце у пубертету је 10 секунди, а код 

одраслих 20-25 секунди. После најбољег изговора гласа С прелази на глас З. Код 

пацијената са нормалном фонаторном функцијом и  без сметњи у респирацији дуже 

траје изговор гласа С него гласа З. Гласови С и З су у приближном односу код 

особа са нормалном фунцкијом фонације, али са редукцијом капацитета плућа. 
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Пацијенти са поремећајима гласа могу да одрже непрекидан изговор гласа С за 

нормално време, али је скраћено трајање гласа З. 

 

            Комплетна процена дисања је индикована код: пацијента који имају кратак 

дах или недостатак ваздуха, емфизем или друго хронично плућно обољење, касни 

стадијум Паркинсонове болести, велебрална парализа, код пацијената са 

клавикуларним дисањем (Петровић-Лазић, & Косановић, 2008).  

 

            Поступци за комплетну респираторну процену обухватају:  

а) мерење виталног капацитета пацијента- мери се помоћу спирометра. Мерење је у 

милилитрима. Пацијент треба да удахне дубоко па да дува у цев спирометра што 

дуже и без прекида. Витални капацитет у просеку изности 4800мл за мушкарце и 

3200мл за жене.  

б) респираторни капацитет- коичина ваздуха која се удахне и издахе током 

нормалног циклуса дисања. У просеку износи 500мл и за жене и за мушкарце  

в) комплементарни капацитет- максимална количина ваздуха која се удахне преко 

обичне инспирације. Просек за мушкарце је 3200мл, а за жене је 2000мл 

г) резервни капациетет- максимална количина ваздуха која се може издахнути 

преко обичне експирације. За мушкарце износи 1100мл, а за жене 700мл. 

 

            Процена мишићне координације при дисању. Слаба координација 

респираторних мишића проузрокује дисфонију у различитом степену због сталног 

варирања притиска субглоталног ваздуха током фонације. Респираторна 

координација се процењује док пацијент удише полако, постепено издише полако, 

постепено изговара појединачне самогласнике што дуже, чита наглас реченице и 

фразе различите дужине, говори док извршава неку моторну радњу. 

 

            Процена различите респираторне гласности. Док пацијент извршава 

вербалне и невербалне задатке, клиничар је дужан да пажљиво слуша и процени да 

ли су инспирација и експирација аудибилне или не. Нормално дисање је тихо. 

Прекомерна гласност (стридор) може бити проузрокован због: астме, назалне 
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блокаде, ларингеалне неоплазме, ларингеалне опне, парезе абдуктора или парализе 

гласница (Петровић-Лазић, & Косановић, 2008). 

 

            Процена нивоа висине тона: 

 

а) процена највише висине тона- пацијент фонира средњом висином свог гласа 

доњу скалу једног тона све до најниже висине фонације. Сваки тон треба да се 

отпева за 2-3 секунде, а поступак треба поновити три пута и најнижу висину 

забележити. Када се одреди најнижа онда треба да отпева горњу скалу једног тона. 

Понавља се три пута и бележи највиша висина тона. Квалитет фонације се 

занемарује.  

 

б) процена оптималне висине тона- оптимална висина тона је она висина на којој се 

глас производи са најмањом ларингеалном тензијом. Одређена је анатомским и 

психолошким карактеристикама ларинкса и биолошки је одређена висина за сваког 

појединца. Један  од метода за одређивање је да пацијент кратко каже ,,ух-ах“ или 

да одговара на питање ,,да-не“. 

 

в) процена навикнуте висине тона- навикнута висина тона која се користи чешће у 

свакодневном животу, може се израчунати тако да се упоређује висина која је 

утврђена као оптимална. Мерење навикнуте висине се може добити преко аудио 

или видео рекордера док чита текст.  

 

г) проблеми у висини тона: 

 

фалсет- понекад мушкарци након пубертета имају високотонски фалсетан глас који 

је неприкладан. Он потиче и структурално нормалног ларинкса који је способан за 

продуковање нормалне висине тона; 

 

диплофонија- то је врста дисфоније коју карактерише продукција две различите 

висине тона током фонације. Једна је нормална, а друга нижа. Диплофонија је 
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резултат две структуре вокалног тракта које вибрирају различитом просечном 

брзином. 

 

            Процена интезитета гласа је субјективна. Не постоји ниво гласности који је 

оптималан. Глас треба да буде довољно гласан да би се чуо преко буке у позадини, 

а да не буде непријатан за онога који слуша. Неопходно је проценити пацијентову 

способност да промени интезитет: у оквиру различитих нивоа буке, док изводи 

различите нивое физичке активности, док стоји близу испитивача а затим се удаљи 

2-3м. 

 

            Етиологија гласа ниског интезитета: парализа вокалних набора, неуролошке 

сметње, масовне лезије вокалних набора, психичке тегобе, културолошки став-тих 

глас када се говори са цењеном особом. Етиологија гласа високог интезитета: 

неуролошки поремећаји, оштећење слуха, поремћаји личности. 

 

            Процена квалитета гласа. Квалитет гласа је најтежи параметар процене гласа 

због речника који се користи за описивање поремећаја и због бескрајних 

могућности варијација квалитета гласа. Поремећаји квалитета гласа се испољавају 

кроз поремећај фонације и кроз поремећај резонанције (Петровић-Лазић, & 

Косановић, 2008). 

 

            Поремећаји квалитета фонације: 

 

- Безвучност је чујно ваздушно струјање током фонације. Јавља се код 

асинхроне вибрације гласница или парализа гласница;  

- Храпавост је термин који се користи како би се описао груб глас и напетост 

која се чује када се фонација продукује са израженом тврдом атаком или кроз 

стегнут глотис. Уочава се напетост мишића на врату. Јавља се код неуролошких 

обољења, глоталног напада и хиперкинезије ларинкса; 

- Промуклост као и храпавост се користи да се опише груб, храпав, сипљив 

квалитет гласа. Промуклост је комбинација безвучности и храпавости. Јавља се код 
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структурних промена на ларинксу, Неуролошких обољења, лоше вокалне навике, 

повреде, психичких тегоба и др. 

 

            Поремећаји квалитета резонанције најчешће се манифестују у виду 

хиперназалности и хипоназалности. Хиперназалност се дефинише као превелика 

назална резонанција гласа приликом продуковања вокала и консонаната. Узроци 

могу бити функционални и органски. Хипоназалност је делимично или потпуно 

смањена звучност у говору. На основу етиолошких фактора дели се на органску и 

функционалну хипоназалност (Петровић-Лазић, М., Бабац, С., & Васић, М. 2012). 

 

1.4.2.2. Моторно-сензорна процена говорне мускулатуре 

 

            Моторно-цензорна процена треба да се обави како би се идентификовала 

досфонија која може бити присутна код пацијената као симптом дизартрије или 

апраксије. Кранијални нерви обезбеђују и моторну и сензорну инервацију мишића 

вокалног тракта. Како би се проценила функција нерава потребно је испитати 

одређене мишиће које инервишу ти нерви. Испитивање се врши када су мишићи: у 

миру, када су укључени у неговорне активности, када су укључени у говорне 

активности. Приликом испитивања пацијент треба да седи наспрам испитивача са 

очима у истом нивоу. 

 

1.4.3. Вокални третман 

 

            Вокални третман подразумева организовано и систематско спровођење 

одређених мера и поступака којима се остварује рехабилитација лица са 

патологијом глчаса. Вокалним третманом се обезбеђује корекција, ремедијација и 

хабилитација био-психо-социјалне структуре лица са патологијом гласа (Петровић-

Лазић, 2015). 

 

            Структуру чине: организација, план, програм и технологија третмана. 

Организацију одређују унутрашњи (стимулација, вежба, терапија и евалуација) и 
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спољни фактори (кадар, простор, време и технологија). План и програм садрже 

основне јединице третмана, њихов распоред и технологију. 

 

            Терапија гласа укључује едукацију о гласу (знање о нормалној и здравој 

фонацији и знање о вокалној хигијени) и учење одређених техника.  

 

            Задаци вокалног терапеута:  

- да одреди реалне циљеве у складу са потребама  и могућностима пацијента; 

- да помогне пацијенту да разуме сврху циља и да нађе разлог за постизање; 

- прати савремена достигнућа у рехабилитацији гласа; 

- да буде флексибилан; 

- да обезбеди средину да би пацијент пробао нове технике. 

 

 

            Задаци пацијента:  

 

- активно учешће у формирању дијагностике, 

- да учествује у потпуности у терапији; 

- да буде флексибилан (Петровић-Лазић, 2015). 

 

 

1.4.3.1. Психотерапија 

 

            Психотерапија почиње од првог сусрета са пацијентом. Важно је створити 

узајамно поверење. Приликом оцене оштећења гласа мора се знати да многе 

сметње нису само поремећај функције једног органа већ и неуспела адаптација и 

сметња у психичкој функцији човека. Врста терапије се одређује на основу природе 

проблема, старости пацијента, емоционалне зрелости, интелигенције, нивоа 

образовања, породичних и социјалних прилика. 
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            Дубинску (генетско-динамичку) психотерапију треба да обави искусни 

неуропсихијатар или психолог. Површинска (симптоматска) психотерапија 

подразумева саветовање, сугестију, убеђивање и аутогени тренинг. 

 

            За вокалну психотерапију важно је утврдити став пацијента према гласу и 

његов увид у сопствени проблем. Вокална слика је шема гласа која утиче на тип 

гласа који пацијент користи. Вокална слика формира глас. Патологија настаје ако 

створи глас који није природан и њему одговарајући. Слушни апарат је кључан у 

стварању вокалне слике па је потребно магнетофонско снимање приликом 

рехабилитације гласа. Вид помаже у уочавању сопствених грешака при посматрању 

правилних покрета вокалног терапеута. Сензорни пут је важан јер тактилним путем 

пацијент осећа покрете које чини терапеут, па их понавља. Кинестезија помаже у 

стицању унутрашњег осећаја при покретима фонацијског апарата (Петровић-Лазић,  

& Косановић, 2008).  

 

 

1.4.3.2. Методе вокалне рехабилитације 

 

            Методе вокалне рехабилитације представљају врсту и начин извођења 

одређених делатности у циљу рехабилитације лица са патологијом гласа. 

 

1) Релаксација садржи технике које пацијент користи за постизање  опште 

релаксације тела, нарочито фаринго-ларингеалне регије. Ова терапија мора бити 

комбинована са другим методама рехабилитације јер би сама довела до 

успаваности органа фонације. Одређена психомускуларна тензија је неопходна за 

произвођење нормалног гласа. Пацијент се прво саветује да лежи на леђима и да се 

сконцентрише на опуштање појединих делова тела (руке, ноге, глава), а затим 

целог тела. После лежећег положаја пацијент прелази у седећи и опуштено окреће 

главу у свим правцима. Прогресивна релаксација је метод релаксације који је 

развио Јакобсон. Пацијент добија инструкције да се фокусира на одређени део тела, 

да напне тај део при чему се концентрише на осећај напетости 10-15 секунди. 
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Након тога му треба рећи да опусти напети део тела при чему се концентрише на 

осећај релаксације. Прво се напрежу и опуштју удови, затим горњи делови тела- 

чело, очи, нос, вилица и на крају ларинкс. 

 

2) Правилан положај тела је услов за правилно произвођење гласа јер 

омогућава правилну контролу дисања. Положај тела се мења у зависности од фазе 

релаксације. За време вежбања релаксације лежи или седи опуштено, а у стојећем у 

току вежбања и стварања нових фонацијских аутоматизама. Усправни положај тела 

је најоптималнији јер омогућава најправилније кретање дијафрагме и респираторне 

мускулатуре. 

 

3) Вежбе дисања. Дисање је једна од основних функција живих бића, која има 

за циљ размену гасова у општем процесу размене материја. Осим респирацијске 

функције, дисање има улогу и у произвођењу гласа. Косто-абдоминално дисање је 

најправилније у процесу фонације. Да би се овладало пацијент треба да лежи 

опуштено на леђима, док су глава и тело равно положени. Пацијент једну руку 

држи на грудном кошу, другу на трбуху или обе на трбуху испод ребарних лукова. 

Прво се од њега захтева да удише и издише кроз нос, затим понавља вежбу с тим 

што удише на уста, а издише кроз нос. Када постане свестан овог начина дисања, 

вежбе изводи у стојећем и седећем положају. Дисање треба координирати са 

фонацијом. 

 

4) Вежбе којима се успостављају основна својства гласа се укључују у 

рехабилитацију када је пацијент савладао технику дисања и стекао контролу над 

фонацијском респирацијом. Фонацијски аутоматизми се исправљају преко 

цлеокупног feed-back система. Вежба се контрола покрета дисајног апарата и 

артикулацијског простора, сензоријална и вибраторна контрола и слушна контрола 

као један од најважнијих елемената повратне спреге. 

 

5) Стварању гласовног модела (узора) се приступа тек када је пацијент постао 

свестан свог проблема и након што успостави добар однос са фонопедом. Гласовни 
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модел може бити глас фонопеда, али је много боље ако се пронађе пацијентов ,, 

најбољи“ глас, мењајући интезитет и висину да би се постигла оптимална боја. 

Користи се магнетофон да би се касније извршила контрола гласа.  

 

6) Успостављање правилне висине гласа. Пацијенти са поремећеним гласом у 

већини случајева имају неодговарајућу висину тона, било да је у питању 

хиперкинезија или хипокинезија. Дубљим гласом говоре пацијенти са органским 

променама (задебљање гласница, полипи) јер су поремећене вибрације гласница 

због промене у њиховој маси. Повећање масе изазива вибрације нижих 

фреквенција папацијент подсвесно повећава глотално напрезање да би дошао до 

висине на коју је навикао. То напрезање оштећује глансицу, долази до још већег 

повећања масе и снижења висине тона. 

 

            Успостављање правилне висине делује на интензитет и тембр. Потребно је 

пронаћи пацијентову оптималну висину гласа на којој се тон емитује без напора. 

Један од начина је да пацијент изговара продужено „ А“ на разним фреквенцијама 5 

секунди при чему се бира најбољи тон. Други начин је примена рефлексне радње. 

Оптимална висина гласа је обично четврти тон од најниже удобног тона. Природна 

висина се успоставља када пацијент фонира дахом звук самогласника након 

максималног удисаја, као код уздаха. То је основа „ акцентне“ методе. Након 

изговарања вокала „ А“ пацијент изговара једноставне речи испред којих ставља тај 

вокал, па затим кратке и дуже реченице.  

 

7) Успостављање оптималне јачине гласа. Разумљивост је најзначајнији фактор 

при одређивању јачине гласа. Природно је да се јачина аутоматски подешава у 

складу са ситуацијом. Дуга употреба неприлагођеног интензитета доводи до 

поремећаја гласа, па и до органских промена на гласницама. Заједно са пацијентом 

треба пронаћи оптималну јачину гласа, усклађену са висином и респирацијом јер 

оне чине целину. 

8) Успостављање оптималне боје гласа. Боја гласа је резултат складног рада 

свих функционалних јединица које учествују у стварању гласа. Један од најтежих 
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задатака у рехабилитацији гласа је управо успостављање оптималне боје. Извесни 

технички поступци у пределу артикулацијског простора омогућавају да се утиче на 

побољшање боје гласа. Тиме се уклања и хиперкинезија која је узрок поремећене 

боје.  

9) Вежбе feed-back система. Оптимално функционисање система повратне 

спреге је потребно за добру фонацију. Постоје тактилни, проприоцептивни, 

визуелни и аудитивни feed-back. У артикулацији пацијент може изговарање фонема 

контролисати слухом, видом, тактилним и проприоцептивним елементима, док је у 

фонацији аудитивна контрола примарна. Визуелну контролу у фонацији могуће је 

применити једино тако што ће пацијент да стане пред огледало или да прати 

покрете фонопеда па да га имитира. Тактилна контрола се спроводи тако што 

пацијент ставља руку на косто-абдоминални предео или дигитално прати задате 

покрете елемената артикулацијског простора. Ослонац даха и вибрације у горњим 

резонантним шупљинама се конторлишу проприоцептивним елементима.  

10) Дигитална манипулација. Спољашњи притисак на ларинкс помаже при 

добијању дубљег гласа. Тада се тиреоидна хрскавица помера назад, гласнице 

скраћују, а њихова маса и величина се повећавају. У случају сувише високог гласа 

фонопед може и да притисне ларинкс прстом надоле док пацијент фонира. Тада 

глас постаје дубљи. Тај поступак се понавља док се пацијент не навикне да фонира 

без притиска прста. То се примењује и код поремећаја певаног гласа. 

11) Отварање уста и опуштање доње вилице. Хиперкинезију смањује веће 

отварање уста са опуштањем доње вилице.  Ово треба примењивати код пацијента 

са дисфонијом јер се постиже фонација са мање напора и напетости. У првој фази 

опуштање браде се постиже пасивно тако што се стави између палца и кажипрста и 

повуче надоле. Након тога се тражи од пацијената да сам аткивно изводи покрете. 

У следећој  фази пацијент лако повије главу, а затим брадом покушава да додирне 

груди. Правилно отварање уста и опуштање доње вилице, поред опште релаксације 

и смањења напетости гласовног апарата, повећава величину оралог резонатора и 

тиме побољшава боју гласа. 

12) Уклањање тврде атаке гласа. Тврди почетак гласа представља начин 

ексползивног, пренапетог фонирања које доводи до органских промена на 
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гласовном апарату. Јавља се код особа са агресивним понашањем, глумаца, јавних 

радника и неувежбаних певача. У почетној фази пацијент треба да  постане свестан 

разлике између тврде  и меке атаке па треба радити на развоју аудитивне 

дискриминације. 

 

            Техника жвакања се базира на претпоставци да нормалан мишићни тонус и 

равнотежа језика, вилице, врата и ларинкса могу бити испровоцирани када се 

жваће. Пацијенту се објасни да треба да док жваће наглашеним покретима почне 

тихо да фонира вокале. Након тога жваће, фонира и изговара сажете кратке 

комбинације две, три речи које почињу самогласницима. Наставља се са вежбам 

све док се не увежба изговор реченица на различитим нивоима висине и јачине 

гласа. 

 

            Техника шапутања. Вежбе почињу безвучним шапутањем, а затим се полако 

уноси глас слабог интензитета. Да би се постигла мека атака испред једносложних, 

а затим вишесложних речи се ставља слог ХА.  

 

            Техника певајућег гласа. Да би се  редуковала тврда атака пацијент се учи да 

употребљава начин фонирања који подсећа на религијско певање. Певање је 

привремена мера која ће се касније модификовати у нормалан говор.  

 

            Визуелно праћење. Користи се инструмент који помаже пацијенту да усвоји 

меку атаку. Инструмент на екрану показује интензитет гласа помоћу лектронског 

трага. Тврда атака се појављује као серија пулсева са стрмим падом. Умекшани 

глотални грч је представљен постепенијим падом.  

 

13) Стварање осећаја вибрације. Да би се глас постављао високо у резонантним 

шупљинама и ларинкс ослободио притиска, пацијент мора да стекне осећај 

вибрације. Ово се постиже употребом назала (М, Н, Њ) јер су они звучни што 

омогућава да се стекне и локализује осећај вибрације. Такође је веома корисно да 

се фонира затвореним устима. Након тога пацијент треба да започне фонацију  тихо 
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затвореним устима, а ваздух да усмери високо у резонантне шупљине. Постепено 

повећава притисак и када осети вибрације, на истој висини изговори назални 

консонант, који следи неки од вокала. Ова вежба је корисна за рехабилитацију 

хиперкинетичких дисфонија (Петровић-Лазић, 2001). 

 

1.4.3.3. Програм хигијене гласа 

 

            Програм хигијене гласа обухвата неколико етапа:  

 

            Развој вештине слушања. Први корак код хигијене гласа је развој вештине 

слушања. Пацијент се учи да идентификује испољавања гласа која угрожавају 

ларинкс. Треба да зна како звучи његов глас, треба га учити да слуша, стиче 

искуство разликовања доброг од лошег гласа. Он слуша како логопед - вокални 

терапут демонстрира примере доброг и лошег гласа, слуша говор других са тим 

проблемом, а затим снимак сопственог гласа. Треба бити опрезан при избору речи 

којима се оцењује поремећај гласа. Постоје четири фазе вежбања слушног опажаја 

детета са поремећајем гласа: развија способности разликовања оштећеног гласа 

других људи, раликовање изражених поремећаја гласа код других људи, 

разликовање мање изражених поремећаја, да чује сопствени глас.  

 

            Вокална злоупотреба се дефинише као неадекватна вокална хигијена, која 

укључује било коју гласовну навику која може имати трауматски ефекат на вокалне 

органе. У ове навике убрајамо: викање, вриштање и навијање; напорне 

вокализације; претерано причање; претерано прочишћавање грла и кашљање; 

певање неодговарајућом вокалном техником и у неадекватним условима; претерано 

причање или певање у стањима инфекције горњег дела респираторног тракта или 

алергије; ситуације повишене вокалне гласности, причање у ситуацијама са 

високим нивоом позадинске буке; последице емотивног стреса. 

 

            Правила којих се пацијент мора придржавати у оквиру програма хигијене 

гласа: ограничити време говора, ненадвикивати се са околино, избегавати све 
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радње које изискују напрезање гласа, избегавати накашљавање и гласно кашљање, 

избегавати средине са аерозагађењем (Петровић-Лазић, & Косановић, 2008).  

 

1.4.3.4. Програм вокалног одомора 

 

            Циљ програма вокалног одмора је да омогући ефикасније спровођење 

вокалне хигијене и терапије гласа. Вокални одмор модификован или тоталан је 

програм у којем је пацијент ограничен на употребу ларинкса за један одређени 

период. Обично је то период од 4 до 7 дана, максимално до две недеље.  

 

            Индикације за вокални одмор: после хируршке интервенције да би се 

спречиле вокалне иритације изазване вибрирањем вокалних набора, у почетку 

третмана код лезија повезаних са злоупотребом ларинкса.  

 

            Предности су: вокални одмор омогућава брзо смањење величине и тежине 

ларингиалне лезије које су праћене компонентама које смањују тежину дисфоније. 

Ако се глас побољша у кратком периоду онда је дисфонија резултат ларингиалне 

лезије која је настала услед вокалне злоупотребе. 

 

            Недостаци: за пацијента који користи свој глас у професији програм 

вокалног одмора је финанскијски непрактичан. Упућивање пацијента да говори 

тихо може имати више ефеката него када се тражи да не говори уопште јер су ти 

људи веома причљиви. Неки постају депресивни јер су неки облици вокалне 

злоупотребе повезани са емционалним поремећајима или поремећајима личности. 

 

            Постоје два начина вокалног одмора: потпуни вокални одмор и 

модификација програма у којем је употреба гласа редукована, али не у потпуности 

елеминисана.  

 

            Одрасли пацијенти се информишу да је причање дозвољено под следећим 

условима: конверзација ограничена на 15 минута дневно, разговор не сме да траје 
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дуже од 5 минута, конверзација сме да се одвија са једном особом и ван буке. 

Програм вокланомг одмора за децу се одвија тако што детету треба објаснити да је 

први корак у програму редукција количине говора у периоду од 10 дана. Треба му  

објаснити и да је он одговоран за пормену његовог вокалног понашања. Нису сва 

деца и родитељи спремни да прихвате правила програма тако да је потребно 

пажљиво оне који то јесу. Уколико програм није успешан у року од 10 дана треба 

га прекинути.  

 

            Упутства: дозвољено да прича тихо ујутру са родитељима и пре поласка у 

школу, дозвољено да одговара на питања, али ослободити га разговора у групи, 

ограничен разговор у вечерњим сатима, изоставити певање, није дозвољено 

причање на одмору, ручку или часу фискултуре, дозвољено да тихо и кратко прича 

са родитељима после школе, дозвољено да тихо разговарају са породицом за време 

вечере. У овом периоду дете може око врата да носи пиштаљку коју може да 

употреби уместо викања када има потребу да привуче пажњу (Петровић-Лазић, & 

Косановић, 2008). 

 

 1.4.3.5. Индивидуална и групна терапија  

 

            Заговорници индивидуалне терапије сматрају да вокална терапија не сме да 

се организује у групама, да треба да буде строго индивидуална јер сваки пацијент 

има сопствене грешке, а тиме и став о поремећају.  

 

            Присталице групне терапије сматрају пошто се живот одвија у групи да се 

терапија одвија у групи јер ће пацијентима бити лакше када знају да нису који 

имају проблем. У групи с више социјализују и јаче развијају своја осећања. На 

основу искуства се сматра да ове две терапије треба комбиновати. У почетку треба 

да буду индивидуална, а касније групна (Петровић-Лазић, & Косановић, 2008).  
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1.4.3.6. Помоћне методе у вокалној рехабилитацији  

 

            Хетеротерапија се сатоји у детаљном упознавању лица из пацијентове 

околине са проблемима његовог гласа. Подразумева укључивање рођака, пријатеља 

и сарадника на послу у услове терапије.  

 

            Илустративна терапија подразумева увођење раније успешно 

рехабилитованих пацијената у процесу лечења. Тиме пацијент стиче више 

поуздања у исход терапије. 

 

            Библиографска терапија се примењује у циљу боље информисаности 

пацијената о његовим проблемима. Препоручује му се да чита чланке и књиге о 

проблемима гласа које има, у зависности од степена образовања (Петровић-Лазић, 

2001). 
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2. Циљ  истраживања и хипотезе 

 
2.1. Циљ истраживања 

 

            Општи циљ истраживања представља утврђивање информисаности грађана 

о значају вокалне хигијене гласа. 

 

            Посебни циљеви истраживања су: 

 

1) Утврдити да ли постоји статистички значајна разлика у нивоу 

информисаности о значају вокалне хигијене гласа између група испитаника 

у односу на пол, старосну групу, степен образовања, занимање, пушачки 

статус, присуство хормонских поремећаја и бављење музиком. 

2) Утврдити да ли постоји статистички значајна повезаност у нивоу 

информисаности о значају вокалне хигијене гласа између група испитаника 

у односу на пол, старосну групу, степен образовања, занимање, пушачки 

статус, присуство хормонских поремећаја и бављење музиком. 

 

 

2.2. Хипотезе истраживања 

 

            На основу циља и предмета истраживања формулисана је општа хипотеза: 

Не постоји статистички значајна разлика у информисаности грађана о значају 

вокалне хигијене. 

 

            Појединачне хипотезе од којих се пошло указују: 

 

Х1 - Не постоје статистички значајне разлике у нивоу информисаности о значају 

вокалне хигијене гласа између испитаника мушког и женског пол; 
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Х2 - Постоји статистички значајна повезаност између узраста испитаника и 

информисаности о значају вокалне хигијене гласа; 

 

Х3 - Постоји статистички значајна повезаност у нивоу информисаности испитаника 

о значају вокалне хигијене гласа у односу на њихов степен образовања; 

 

Х4 - Постоји статистички значајна повезаност у нивоу информисаности испитаника 

о значају вокалне хигијене гласа у односу на њихово занимање; 

 

Х5 - Не постоје статистички значајне разлике у нивоу информисаности испитаника 

о значају вокалне хигијене гласа у односу на њихов пушачки статус; 

 

Х6 - Не постоје статистички значајне разлике у нивоу информисаности о значају 

вокалне хигијене гласа између испитаника који имају неки хормонски поремећај и 

испитаника који немају хормонске поремећаје; 

 

Х7 - Постоји статистички значајна разлика у нивоу информисаности о значају 

вокалне хигијене гласа између испитаника који се баве неким видом музике и 

испитаника који се не баве оваквим активностима. 
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3. Методологија истраживања 

 

3.1. Узорак истраживања 

 

            Студијом је обухваћено 79 испитаника узраста од 20 до 65 година. 

Истраживање је трајало од априла до јуна 2022. године.  

 

            Истраживањем се обухватио пол, старост, степен образовања, занимање, 

пушачки статус, присуство хормонских поремећаја и бављење музиком како бисмо 

утврдили информисаност грађана о значају вокалне хигијене. 

 

3.2. Инструмент истраживања 

 

            Подаци су прикупљени техником анкетирања, писменим путем (он-лајн). 

Инструмент који је коришћен је упитник о вокалној хигијени. Упитник је преузет 

из ,,Показатеља квалитета живота у вези са гласом”, развијено у Центру за здравље 

гласа на Универзитету здравственог система у Мичигену. Скала је Ликертовог типа 

и састоји од 33 питања, са по три понуђена одговора (тачно, не знам, нетачно). 

Испитаник бира понуђени одговор у зависности од свог тренутног стања и 

информисаности. 

 

3.3. Статистичке методе 

 

            У раду су кориштене методе дескриптивне и аналитичке статистике. Од 

метода дескриптивне статистике кориштене су мере централне тенденције и мере 

варијабилитета и то: аритметичка средина са стандардном девијацијом и релативни 

бројеви за категоријске варијабле. Од метода аналитичке статистике кориштене су 

методе за процену значајности разлике и то: непараметријски тест за процену 

 разлике међу групама, хи квадрат тест. Као ниво статистичке значајности разлика 
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узета је уобичајена вредност p < 0,05. Резултати су приказани у виду табела и 

графикона са текстуалним тумачењем статистички добијених резултата. 
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4. Резултати истраживања 

4.1. Структура узорка према полу 

У истраживању је учествовало 79 испитаника, 37 (46,8%) мушког пола и 42 

(53,2%) женског пола (Табела 1 и Графикон 1). 

 

Табела 1. Структура узорка према полу. 
  f % 

Мушки 37 46,8% 
Женски 42 53,2% Пол 

Total (Ʃ) 79 100,0% 
f=фреквенца, % = проценат.  

 

 

 

Графикон 1. Структура узорка према полу. 
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4.2. Структура узорка према степену образовања 

 

Основно образовање и васпитање има 3,9% испитаних, средње образовање у 

трајању од 3 године завршило је 10,4% испитаника, док је  средње образовање у 

трајању од 4 године завршило 20,8%. Основне струковне студије као највиши 

степен формалног образовања има 20,8% испитаника, док је основне академске 

студије завршило 24,7% испитаника. Мастер академске студије има 15,6%, а 

докторске академске студије 3,9% (Табела 2 и Графикон 2). 

 
Табела 2. Структура узорка према степену образовања. 
  f % 

Основно образовање и васпитање 3 3,9% 
Средње образовање у трајању од 3 године 9 10,4% 
Средње образовање у трајању од 4 године 16 20,8% 
Основне струковне студије 16 20,8% 
Основне академске студије 19 24,7% 
Мастер академске студије 13 15,6% 
Докторске академске студије 3 3,9% 

Степен образовања 

Total (Ʃ) 79 100,0% 
f=фреквенца, % = проценат.  

 

 

Графикон 2. Структура узорка према степену образовања. 
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4.3. Структура узорка према запослењу 

 

У овом истраживању у радном односу било су 54 (69,2%) испитаника, док  

24 (30,8%) испитаника није било запослено (Табела 3 и Графикон 3). 

Табела 3. Структура узорка према запослењу 

  f % 

Да 54 69,2% 

Не 25 30,8% Запослење 

Total (Ʃ) 79 100,0% 

 

 

                                           

                                   Графикон 3. Структура узорка према радном односу. 

 

4.4. Структура узорка према занимању 

 

Занимањем које укључује интезивно коришћење гласа, као што су: учитељ, 

певач, логопед, професор, васпитач итд., бави се 44,9% испитаника (Табела 4 и 

Гарафикон 4). 
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Табела 4. Структура узорка према врсти занимања 
  f % 

Да 35 44,9% 
Не 44 55,1% Занимање које укључује интезивно коришћење гласа  (учитељ, певач, 

логопед, професор, васпитач итд.) Total 
(Ʃ) 79 100,0% 

f=фреквенца, % = проценат.  

 

 

 

Графикон 4. Структура узорка према врсти занимања. 

 

4.5. Структура узорка преме пушачком статусу 

 

Позитивни пушачки статус има 24,4% испитаника, односно активних 

пушача је било 19 испитаника а непушача 60 (75,6%) испитаника (Табела 5., и 

Графикон 5). 

Табела 5. Структура узорка према пушачком статусу испитаника 
  f % 

Пушач 19 24,4% 
Непушач 60 75,6% Пушачки статус 
Total (Ʃ) 79 100,0% 
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f=фреквенца, % = проценат.  

 

 

Графикон 5. Структура узорка према пушачком статусу. 

 

 

4.6. Структура узорка према присуству хормонског поремећаја 

 

Хормонски поремећај у овој студији има 6,4% испитаника, док су се 74 

испитаника изјаснила да немају никакав хормонални поремећај (Табела 6 и 

Графикон 6). 

 

Табела 6. Структура узорка према хормонском статусу испитаника. 
  f % 

Да 5 6,4% 

Не 74 93,6% Хормонски поремећај 

Total (Ʃ) 79 100,0% 
f=фреквенца, % = проценат.  
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Графикон 6. Структура узорка према хормонском статусу испитаника. 

 

 4.7. Структура узорка према присуству проблема са гласом 

 

Проблем са гласом има 8 испитаника, од чега 5 испитаника имају акутни 

проблем са гласном, а 3 испитаника хронични (Табела 7 и Графикон 7).                     

Табела 7. Структура узорка према проблемима са гласом код испитаника 
  f % 

Да 8 10,5% 
Не 6 89,5% Проблем са гласом 
Total (Ʃ) 76 100,0% 
Акутне природе 5 62,5% 
Хроничне природе 3 37,5% Природа проблема 
Total (Ʃ) 8 100,0% 
Муцање 1   
Не говорим "из стомака" него из грла врло често. 1   
Промуклост 1   
Учестала промуклост 1   

Врста проблема 

Total (Ʃ) 80   
f=фреквенца, % = проценат.  
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Графикон 7. Структура узорка према проблемима са гласом код испитаника 

 

 

4.8. Структура узорка према професионалном музичком статусу 

 

Музиком се активно бави 12 (15%) испитаника (Табела 8 и Гарфикон 8). 

 

Табела 8. Структура узорка према бављењу музиком од стране испитаника 
  f % 

Да 12 15,0% 
Не 67 85,0% Да ли се бавите музиком? 
Total (Ʃ) 79 100,0% 

f=фреквенца, % = проценат.  
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Графикон 8. Структура узорка према професионалном музичком статусу.  

 

4.9. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене 
 
 У Табели 9 и Табели 9а приказали смо резултате анкетирања испитаника о 

информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа. Приказан је 

процентуални удео одговора за све три могуће опције: тачно, нетачно и не знам. У 

Табели 9а приказан је удео тачних одговора на свако питање. 

Преко 80% тачних одговора испитаници су дали на следећа питања: Викање 

није добро за здравље гласа (86,30%), Пушење штети гласу (83,80%), Певачи би 

требали мање спавати од других људи (82,50%) и Одмор и релаксација су значајни 

за здравље гласа (80,00%).  

Најмањи проценат тачних одговора испитаиници су дали на питањима: 

Климатске промене (температура, влажност ваздуха) могу неповољно утицат на 

глас (12,50%), Злоупотреба гласа је техника говора којом се имитира дечји глас 

(17,50%) и Вокална хигијена значи лечење болести грла (18,80%).  
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Табела 9. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа - ајтем анализа, 
дескриптивни показатељи 

Тачно Не знам Нетачно Сви (Ʃ) 
  f  % f  % f  % f  % 
Пушење штети гласу. 67 83,8% 9 11,3% 4 5,0% 80 100,0% 
Викање није добро за здравље гласа. 69 86,3% 6 7,5% 5 6,3% 80 100,0% 
Коришћење контрацепцијских пилула утиче и на глас. 28 35,0% 45 56,3% 7 8,8% 80 100,0% 
Певачи би требали мање спавати од других људи. 3 3,8% 11 13,8% 66 82,5% 80 100,0% 
Глас је ствар наслеђа и није га могуће мењати и 
усавршавати. 10 12,5% 17 21,3% 53 66,3% 80 100,0% 

Добро је узимање обилног оброка (вечере) након концерта. 6 7,5% 27 33,8% 47 58,8% 80 100,0% 
Јак кашаљ је симптом прехладе, али не штети гласу. 10 12,5% 16 20,0% 54 67,5% 80 100,0% 
Кафа и газирана пића не штете гласу. 20 25,0% 15 18,8% 45 56,3% 80 100,0% 
Вокални замор је феномен присутан само код оперских 
певача. 11 13,8% 25 31,3% 44 55,0% 80 100,0% 

Певање или дужи говор с прехладом је штетно за глас. 61 76,3% 12 15,0% 7 8,8% 80 100,0% 
Јако зачињена храна добра је за здравље гласа. 3 3,8% 22 27,5% 55 68,8% 80 100,0% 
Промуклост се може уклонити само лековима. 8 10,0% 17 21,3% 55 68,8% 80 100,0% 
Пијење већих количина воде здраво је заглас. 56 70,0% 19 23,8% 5 6,3% 80 100,0% 
Вокална хигијена значи лечење болести грла. 38 47,5% 27 33,8% 15 18,8% 80 100,0% 
Терапијом гласа искључиво се бави оториноларинголог. 9 11,3% 16 20,0% 55 68,8% 80 100,0% 
Честа или дуготрајна промуклост сигуран је знак 
поремећаја гласа. 52 65,0% 21 26,3% 7 8,8% 80 100,0% 

Врло гласно смејање здраво је за глас. 11 13,8% 24 30,0% 45 56,3% 80 100,0% 
Дуготрајан говор и имитирање невокалних звукова су 
штетни за глас. 46 57,5% 25 31,3% 9 11,3% 80 100,0% 

Често прочишћавање грла није добро за глас. 35 43,8% 35 43,8% 10 12,5% 80 100,0% 
Климатске промене (температура, влажност ваздуха) могу 
неповољно утицат на глас. 56 70,0% 14 17,5% 10 12,5% 80 100,0% 

Одмор и релаксација су значајни за здравље гласа. 64 80,0% 9 11,3% 7 8,8% 80 100,0% 
Говор и певање у задимљеном простору не штети гласу. 14 17,5% 8 10,0% 58 72,5% 80 100,0% 
Певање би требало прекинути а говор свести на минимум за 
време трајања болести пре свега дисајних путева. 60 75,0% 16 20,0% 4 5,0% 80 100,0% 

Стресне ситуације негативно утичу на глас. 60 75,0% 16 20,0% 4 5,0% 80 100,0% 
Промуклост после уметничког наступа сасвим је нормална 
ствар. 39 48,8% 17 21,3% 24 30,0% 80 100,0% 

Промене гласа могуће су у време предменструалног 
синдрома. 23 28,8% 49 61,3% 8 10,0% 80 100,0% 

За добар глас је врло важан уредан ритам спавања. 57 71,3% 15 18,8% 8 10,0% 80 100,0% 
Гласно шаптање мање је штетно за глас од умерено јаког 
говора. 20 25,0% 25 31,3% 35 438% 80 100,0% 

Вокални нодули или чворићи на гласницама догађају се 
само пушачима. 7 8,8% 32 40,0% 41 51,3% 80 100,0% 

Говор у бучном простору опасан је за здравље гласа. 58 72,5% 14 17,5% 8 10,0% 80 100,0% 
Злоупотреба гласа је техника говора којом се имитира дечји 
глас. 33 41,3% 33 41,3% 14 17,5% 80 100,0% 

Добра физичка кондиција важна је за певаче и глумце. 55 68,8% 12 15,0% 13 16,3% 80 100,0% 
Просечна висина женског гласа је 300 Hz. 22 27,5% 45 56,3% 13 16,3% 80 100,0% 
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Табела 9а. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа – број тачних 
одговора, дескриптивни показатељи 

Тачан 
одговор 

Нетачан 
одговор / Не 

знам 
Сви (Ʃ) 

  f  % f  % f  % 
Пушење штети гласу. 67 83,8% 13 16,3% 80 100,0% 
Викање није добро за здравље гласа. 69 86,3% 11 13,8% 80 100,0% 
Коришћење контрацепцијских пилула утиче и на глас. 28 35,0% 52 65,0% 80 100,0% 
Певачи би требали мање спавати од других људи. 66 82,5% 14 17,5% 80 100,0% 
Глас је ствар наслеђа и није га могуће мењати и 
усавршавати. 53 66,3% 27 33,8% 80 100,0% 
Добро је узимање обилног оброка (вечере) након концерта. 47 58,8% 33 41,3% 80 100,0% 
Јак кашаљ је симптом прехладе, али не штети гласу. 54 67,5% 26 32,5% 80 100,0% 
Кафа и газирана пића не штете гласу. 45 56,3% 35 43,8% 80 100,0% 
Вокални замор је феномен присутан само код оперских 
певача. 44 55,0% 36 45,0% 80 100,0% 
Певање или дужи говор с прехладом је штетно за глас. 61 76,3% 19 23,8% 80 100,0% 
Јако зачињена храна добра је за здравље гласа. 55 68,8% 25 31,3% 80 100,0% 
Промуклост се може уклонити само лековима. 55 68,8% 25 31,3% 80 100,0% 
Пијење већих количина воде здраво је заглас. 56 70,0% 24 30,0% 80 100,0% 
Вокална хигијена значи лечење болести грла. 15 18,8% 65 81,3% 80 100,0% 
Терапијом гласа искључиво се бави оториноларинголог. 55 68,8% 25 31,3% 80 100,0% 
Честа или дуготрајна промуклост сигуран је знак поремећаја 
гласа. 52 65,0% 28 35,0% 80 100,0% 
Врло гласно смејање здраво је за глас. 45 56,3% 35 43,8% 80 100,0% 
Дуготрајан говор и имитирање невокалних звукова су 
штетни за глас. 46 57,5% 34 42,5% 80 100,0% 
Често прочишћавање грла није добро за глас. 35 43,8% 45 56,3% 80 100,0% 
Климатске промене (температура, влажност ваздуха) могу 
неповољно утицат на глас. 10 12,5% 70 87,5% 80 100,0% 
Одмор и релаксација су значајни за здравље гласа. 64 80,0% 16 20,0% 80 100,0% 
Говор и певање у задимљеном простору не штети гласу. 58 72,5% 22 27,5% 80 100,0% 
Певање би требало прекинути а говор свести на минимум за 
време трајања болести пре свега дисајних путева. 60 75,0% 20 25,0% 80 100,0% 
Стресне ситуације негативно утичу на глас. 60 75,0% 20 25,0% 80 100,0% 
Промуклост после уметничког наступа сасвим је нормална 
ствар. 24 30,0% 56 70,0% 80 100,0% 
Промене гласа могуће су у време предменструалног 
синдрома. 23 28,8% 57 71,3% 80 100,0% 
За добар глас је врло важан уредан ритам спавања. 57 71,3% 23 28,8% 80 100,0% 
Гласно шаптање мање је штетно за глас од умерено јаког 
говора. 35 43,8% 45 56,3% 80 100,0% 
Вокални нодули или чворићи на гласницама догађају се 
само пушачима. 41 51,3% 39 48,8% 80 100,0% 
Говор у бучном простору опасан је за здравље гласа. 58 72,5% 22 27,5% 80 100,0% 
Злоупотреба гласа је техника говора којом се имитира дечји 
глас. 14 17,5% 66 82,5% 80 100,0% 
Добра физичка кондиција важна је за певаче и глумце. 55 68,8% 25 31,3% 80 100,0% 
Просечна висина женског гласа је 300 Hz. 22 27,5% 58 72,5% 80 100,0% 

f=фреквенца, % = проценат.  
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4.10. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене 

 

Упитник о информисаности грађана (Табела 10) о значају вокалне хигијене 

гласа састоји се од 33 питања, те је теоријски минимум и максимум постигнућа 0 

до 33. Просечан број тачних одговора на узорку износио је М=19,31±6,62. 

 
 
Табела 10. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа, дескриптивни 
показатељи 

 N Min Max M SD 
Информисаности о значају 

вокалне хигијене гласа 
80 2,00 30,00 19,31 6,62 

N = број испитаника, Min=минимална вредност на узорку, Max= максимална вредност на узорку, 
M= аритметичка средина, SD=стандардна девијација.  
 

4.11. Обрада података према истраживачким хипотезама 
 

Након приказаних дескриптивних показатеља на нивоу целог узорка, следи 

приказ обраде према дефинисаним хипотезама.  

Х1: Не постоје статистички значајне разлике у нивоу информисаности о 

значају вокалне хигијене гласа између испитаника мушког и женског пол 

 

Хи квадрат тестом испитали смо да ли постоје статистички заначјне разлике 

у нивоу информисаности о значају вокалне хигијене гласа између испитаника 

мушког и женског пола. Разлике постоје на три ајтема: Добро је узимање обилног 

оброка (вечере) након концерта (χ²=4,316, p=0,038), Терапијом гласа искључиво се 

бави оториноларинголог (χ²=5,445, p=0,020) и Вокални нодули или чворићи на 

гласницама догађају се само пушачима (χ²=5,512, p=0,019). На сва три питања већи 

је проценат жена у односу на мушкарце које знају тачан одговор: Добро је узимање 

обилног оброка (вечере) након концерта (69,0% вс. 45,9%), Терапијом гласа 

искључиво се бави оториноларинголог (81,0% вс. 56,8%) и Вокални нодули или 

чворићи на гласницама догађају се само пушачима (64,3% вс. 37,8%).  
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На осталим ајтемима не постоји статистички значајна разлика између 

мушкараца и жена у информисаности (Табела 11).  

 

Табела 11. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа, разлике међу 
половима (ајтем анализа) 

Пол 
Мушки Женски 

  f  % f  % 
χ² p 

Тачан одговор 32 86,5% 34 81,0% 
Нетачан одговор 5 13,5% 8 19,0% Пушење штети гласу. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,438 0,508 

Тачан одговор 29 78,4% 39 92,9% 
Нетачан одговор 8 21,6% 3 7,1% Викање није добро за здравље гласа. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

3,441 0,064 

Тачан одговор 13 35,1% 15 35,7% 
Нетачан одговор 24 64,9% 27 64,3% Коришћење контрацепцијских 

пилула утиче и на глас. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,003 0,957 

Тачан одговор 30 81,1% 35 83,3% 
Нетачан одговор 7 18,9% 7 16,7% Певачи би требали мање спавати од 

других људи. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,068 0,794 

Тачан одговор 23 62,2% 29 69,0% 
Нетачан одговор 14 37,8% 13 31,0% Глас је ствар наслеђа и није га 

могуће мењати и усавршавати. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,415 0,520 

Тачан одговор 17 45,9% 29 69,0% 
Нетачан одговор 20 54,1% 13 31,0% Добро је узимање обилног оброка 

(вечере) након концерта. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

4,316 0,038 

Тачан одговор 21 56,8% 32 76,2% 
Нетачан одговор 16 43,2% 10 23,8% Јак кашаљ је симптом прехладе, али 

не штети гласу. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

3,365 0,067 

Тачан одговор 19 51,4% 26 61,9% 
Нетачан одговор 18 48,6% 16 38,1% Кафа и газирана пића не штете 

гласу. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,894 0,344 

Тачан одговор 16 43,2% 27 64,3% 
Нетачан одговор 21 56,8% 15 35,7% Вокални замор је феномен присутан 

само код оперских певача. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

3,512 0,061 

Тачан одговор 26 70,3% 34 81,0% 
Нетачан одговор 11 29,7% 8 19,0% Певање или дужи говор с прехладом 

је штетно за глас. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

1,229 0,268 

Тачан одговор 22 59,5% 32 76,2% 
Нетачан одговор 15 40,5% 10 23,8% Јако зачињена храна добра је за 

здравље гласа. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

2,546 0,111 

Тачан одговор 24 64,9% 31 73,8% 
Нетачан одговор 13 35,1% 11 26,2% Промуклост се може уклонити само 

лековима. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,744 0,388 

Тачан одговор 26 70,3% 30 71,4% 
Нетачан одговор 11 29,7% 12 28,6% Пијење већих количина воде здраво 

је заглас. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,013 0,910 

Тачан одговор 6 16,2% 9 21,4% 
Нетачан одговор 31 83,8% 33 78,6% Вокална хигијена значи лечење 

болести грла. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,347 0,556 

Терапијом гласа искључиво се бави 
 

Тачан одговор 21 56,8% 34 81,0% 5,445 0,020 



        Даница Веселиновић   Информисаност грађана о значају вокалне хигијене      

 
    

                                                                       71 
 
 

Нетачан одговор 16 43,2% 8 19,0% 
Total 

37 100,0% 42 100,0% 

Тачан одговор 24 64,9% 28 66,7% 
Нетачан одговор 13 35,1% 14 33,3% Честа или дуготрајна промуклост 

сигуран је знак поремећаја гласа. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,028 0,866 

Тачан одговор 19 51,4% 25 59,5% 
Нетачан одговор 18 48,6% 17 40,5% Врло гласно смејање здраво је за 

глас. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,532 0,466 

Тачан одговор 19 51,4% 27 64,3% 
Нетачан одговор 18 48,6% 15 35,7% 

Дуготрајан говор и имитирање 
невокалних звукова су штетни за 

глас. Total 37 100,0% 42 100,0% 
1,353 0,245 

Тачан одговор 15 40,5% 20 47,6% 
Нетачан одговор 22 59,5% 22 52,4% Често прочишћавање грла није 

добро за глас. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,399 0,527 

Тачан одговор 4 10,8% 5 11,9% 
Нетачан одговор 33 89,2% 37 88,1% 

Климатске промене (температура, 
влажност ваздуха) могу неповољно 

утицат на глас. Total 37 100,0% 42 100,0% 
0,023 0,879 

Тачан одговор 29 78,4% 35 83,3% 
Нетачан одговор 8 21,6% 7 16,7% Одмор и релаксација су значајни за 

здравље гласа. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,314 0,575 

Тачан одговор 25 67,6% 33 78,6% 
Нетачан одговор 12 32,4% 9 21,4% Говор и певање у задимљеном 

простору не штети гласу. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

1,220 0,269 

Тачан одговор 26 70,3% 34 81,0% 
Нетачан одговор 11 29,7% 8 19,0% 

Певање би требало прекинути а 
говор свести на минимум за време 
трајања болести пре свега дисајних 

путева. 
Total 

37 100,0% 42 100,0% 
1,229 0,268 

Тачан одговор 28 75,7% 32 76,2% 
Нетачан одговор 9 24,3% 10 23,8% Стресне ситуације негативно утичу 

на глас. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,003 0,957 

Тачан одговор 13 35,1% 11 26,2% 
Нетачан одговор 24 64,9% 31 73,8% Промуклост после уметничког 

наступа сасвим је нормална ствар. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,744 0,388 

Тачан одговор 8 21,6% 15 35,7% 
Нетачан одговор 29 78,4% 27 64,3% Промене гласа могуће су у време 

предменструалног синдрома. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

1,893 0,169 

Тачан одговор 30 81,1% 27 64,3% 
Нетачан одговор 7 18,9% 15 35,7% За добар глас је врло важан уредан 

ритам спавања. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

2,762 0,097 

Тачан одговор 15 40,5% 20 47,6% 
Нетачан одговор 22 59,5% 22 52,4% Гласно шаптање мање је штетно за 

глас од умерено јаког говора. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,399 0,527 

Тачан одговор 14 37,8% 27 64,3% 
Нетачан одговор 23 62,2% 15 35,7% 

Вокални нодули или чворићи на 
гласницама догађају се само 

пушачима. Total 37 100,0% 42 100,0% 
5,512 0,019 

Тачан одговор 25 67,6% 33 78,6% 
Нетачан одговор 12 32,4% 9 21,4% Говор у бучном простору опасан је 

за здравље гласа. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

1,220 0,269 

Тачан одговор 5 13,5% 9 21,4% 
Нетачан одговор 32 86,5% 33 78,6% Злоупотреба гласа је техника говора 

којом се имитира дечји глас. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,845 0,358 

Добра физичка кондиција важна је 
 

Тачан одговор 26 70,3% 29 69,0% 0,014 0,906 
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Нетачан одговор 11 29,7% 13 31,0% 
Total 

37 100,0% 42 100,0% 

Тачан одговор 9 24,3% 13 31,0% 
Нетачан одговор 28 75,7% 29 69,0% Просечна висина женског гласа је 

300 Hz. 
Total 37 100,0% 42 100,0% 

0,430 0,512 

f=фреквенца, % = проценат, χ²=Хи квадрат тест, p= статистичка значајност. 

 
 

Након испитане разлике на сваком појединачном ајтему у броју тачних 

одговора, т тестом испитали смо и да ли постоји разлика међу половима и у 

просечној укупној информисаности о значају вокалне хигијене гласа. Т тест 

показује да се мушкарци и жене статистички значајно не разликују у просечној 

информисаности. Иако су жене у просеку нешто инфомисаније (М=20,69) у односу 

на мушкарце (М=17,97), разлика ипак није статистички значајна (Табела 12).  

 
 
Табела 12. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа, разлике међу 
половима 
 Пол N M SD t p 

Мушки 37 17,97 6,29 Информисаности о значају 

вокалне хигијене гласа Женски 42 20,69 6,66 
-1,855 0,067 

N = број испитаника, M= аритметичка средина, SD=стандардна девијација,  t=т тест,p =статистичка 
значајност. 
 

 

Х2: Постоји статистички значајна повезаност између узраста испитаника и 
информисаности о значају вокалне хигијене гласа 

 
Хи квадрат тестом испитали смо да ли постоје статистички заначјне разлике 

у нивоу информисаности о значају вокалне хигијене гласа између испитаника три 

старосне категорије: 20 – 30, 31 – 40 и преко 41 године. Разлике постоје на три 

ајтема: Добро је узимање обилног оброка (вечере) након концерта (χ²=6,899, 

p=0,032), Промуклост се може уклонити само лековима (χ²=6,878, p=0,032) и 

Промене гласа могуће су у време предменструалног синдрома (χ²=6,110, p=0,047). 

Највећи проценат тачних одговора на ајтему: Добро је узимање обилног оброка 

(вечере) након концерта дали су испитаници старости преко 41 године (80%), на 
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питању: Промуклост се може уклонити само лековима тачан одговор дали су сви 

испитаници (100%) старости 31 до 40 година, док је највећи проценат тачних 

одговора на питање: Промене гласа могуће су у време предменструалног синдрома 

био у старосној скупини 20 до 30 година.  

На осталим ајтемима не постоји статистички значајна разлика између 

мушкараца и жена у информисаности (Табела 13).  

 

Табела 13. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа, разлике 
испитаника различитих старосних категорија (ајтем анализа) 

Старост (године) 
20 - 30 31 - 40 +41 

  f  % f  % f  % 
χ² p 

Тачан одговор 40 87,0% 10 90,9% 15 75,0% 1,926 0,382 
Нетачан одговор 6 13,0% 1 9,1% 5 25,0%     Пушење штети гласу. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 38 82,6% 11 100,0% 18 90,0% 2,589 0,274 
Нетачан одговор 8 17,4% 0 0,0% 2 10,0%     Викање није добро за 

здравље гласа. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 15 32,6% 3 27,3% 8 40,0% 0,582 0,747 
Нетачан одговор 31 67,4% 8 72,7% 12 60,0%     

Коришћење 
контрацепцијских пилула 

утиче и на глас. Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 36 78,3% 11 100,0% 16 80,0% 2,880 0,237 
Нетачан одговор 10 21,7% 0 0,0% 4 20,0%     Певачи би требали мање 

спавати од других људи. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 32 69,6% 8 72,7% 12 60,0% 0,740 0,691 
Нетачан одговор 14 30,4% 3 27,3% 8 40,0%     

Глас је ствар наслеђа и није 
га могуће мењати и 

усавршавати. Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 22 47,8% 8 72,7% 16 80,0% 6,899 0,032 
Нетачан одговор 24 52,2% 3 27,3% 4 20,0%     

Добро је узимање обилног 
оброка (вечере) након 

концерта. Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 29 63,0% 9 81,8% 16 80,0% 2,750 0,253 
Нетачан одговор 17 37,0% 2 18,2% 4 20,0%     

Јак кашаљ је симптом 
прехладе, али не штети 

гласу. Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 28 60,9% 5 45,5% 12 60,0% 0,896 0,639 
Нетачан одговор 18 39,1% 6 54,5% 8 40,0%     Кафа и газирана пића не 

штете гласу. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 26 56,5% 8 72,7% 9 45,0% 2,234 0,327 
Нетачан одговор 20 43,5% 3 27,3% 11 55,0%     

Вокални замор је феномен 
присутан само код оперских 

певача. Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 34 73,9% 10 90,9% 15 75,0% 1,471 0,479 
Нетачан одговор 12 26,1% 1 9,1% 5 25,0%     Певање или дужи говор с 

прехладом је штетно за глас. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 31 67,4% 8 72,7% 15 75,0% 0,427 0,808 
Нетачан одговор 15 32,6% 3 27,3% 5 25,0%     Јако зачињена храна добра је 

за здравље гласа. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     

Промуклост се може 
уклонити само лековима. 

Тачан одговор 32 69,6% 11 100,0% 11 55,0% 6,878 0,032 
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Нетачан одговор 14 30,4% 0 0,0% 9 45,0%     
Total 

46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     

Тачан одговор 30 65,2% 9 81,8% 15 75,0% 1,474 0,479 
Нетачан одговор 16 34,8% 2 18,2% 5 25,0%     Пијење већих количина воде 

здраво је заглас. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 7 15,2% 4 36,4% 4 20,0% 2,535 0,281 
Нетачан одговор 39 84,8% 7 63,6% 16 80,0%     Вокална хигијена значи 

лечење болести грла. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 30 65,2% 10 90,9% 13 65,0% 2,916 0,233 
Нетачан одговор 16 34,8% 1 9,1% 7 35,0%     Терапијом гласа искључиво 

се бави оториноларинголог. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 29 63,0% 6 54,5% 14 70,0% 0,750 0,687 
Нетачан одговор 17 37,0% 5 45,5% 6 30,0%     

Честа или дуготрајна 
промуклост сигуран је знак 

поремећаја гласа. Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 26 56,5% 8 72,7% 9 45,0% 2,234 0,327 
Нетачан одговор 20 43,5% 3 27,3% 11 55,0%     Врло гласно смејање здраво 

је за глас. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 26 56,5% 7 63,6% 11 55,0% 0,234 0,890 
Нетачан одговор 20 43,5% 4 36,4% 9 45,0%     

Дуготрајан говор и 
имитирање невокалних 

звукова су штетни за глас. Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 18 39,1% 6 54,5% 10 50,0% 1,230 0,541 
Нетачан одговор 28 60,9% 5 45,5% 10 50,0%     Често прочишћавање грла 

није добро за глас. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 5 10,9% 1 9,1% 4 20,0% 1,201 0,549 
Нетачан одговор 41 89,1% 10 90,9% 16 80,0%     

Климатске промене 
(температура, влажност 

ваздуха) могу неповољно 
утицат на глас. 

Total 
46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     

Тачан одговор 38 82,6% 9 81,8% 15 75,0% 0,528 0,768 
Нетачан одговор 8 17,4% 2 18,2% 5 25,0%     Одмор и релаксација су 

значајни за здравље гласа. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 33 71,7% 9 81,8% 14 70,0% 0,556 0,757 
Нетачан одговор 13 28,3% 2 18,2% 6 30,0%     

Говор и певање у 
задимљеном простору не 

штети гласу. Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 32 69,6% 10 90,9% 15 75,0% 2,117 0,347 
Нетачан одговор 14 30,4% 1 9,1% 5 25,0%     

Певање би требало 
прекинути а говор свести на 
минимум за време трајања 
болести пре свега дисајних 

путева. 

Total 
46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     

Тачан одговор 32 69,6% 10 90,9% 16 80,0% 2,494 0,287 
Нетачан одговор 14 30,4% 1 9,1% 4 20,0%     Стресне ситуације негативно 

утичу на глас. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 11 23,9% 5 45,5% 7 35,0% 2,306 0,316 
Нетачан одговор 35 76,1% 6 54,5% 13 65,0%     

Промуклост после 
уметничког наступа сасвим 

је нормална ствар. Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 17 37,0% 0 0,0% 5 25,0% 6,110 0,047 
Нетачан одговор 29 63,0% 11 100,0% 15 75,0%     

Промене гласа могуће су у 
време предменструалног 

синдрома. Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 31 67,4% 10 90,9% 14 70,0% 2,433 0,296 
Нетачан одговор 15 32,6% 1 9,1% 6 30,0%     За добар глас је врло важан 

уредан ритам спавања. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     

Гласно шаптање мање је 
штетно за глас од умерено 

јаког говора. 

Тачан одговор 20 43,5% 4 36,4% 8 40,0% 0,212 0,899 
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Нетачан одговор 26 56,5% 7 63,6% 12 60,0%     
Total 

46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     

Тачан одговор 22 47,8% 8 72,7% 10 50,0% 2,246 0,325 
Нетачан одговор 24 52,2% 3 27,3% 10 50,0%     

Вокални нодули или 
чворићи на гласницама 

догађају се само пушачима. Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 31 67,4% 11 100,0% 14 70,0% 4,860 0,088 
Нетачан одговор 15 32,6% 0 0,0% 6 30,0%     Говор у бучном простору 

опасан је за здравље гласа. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 6 13,0% 2 18,2% 4 20,0% 0,579 0,749 
Нетачан одговор 40 87,0% 9 81,8% 16 80,0%     

Злоупотреба гласа је техника 
говора којом се имитира 

дечји глас. Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 34 73,9% 9 81,8% 12 60,0% 2,001 0,368 
Нетачан одговор 12 26,1% 2 18,2% 8 40,0%     Добра физичка кондиција 

важна је за певаче и глумце. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     
Тачан одговор 11 23,9% 3 27,3% 6 30,0% 0,280 0,869 
Нетачан одговор 35 76,1% 8 72,7% 14 70,0%     Просечна висина женског 

гласа је 300 Hz. 
Total 46 100,0% 11 100,0% 20 100,0%     

f=фреквенца, % = проценат, χ²=Хи квадрат тест, p= статистичка значајност. 

 

Након испитане разлике на сваком појединачном ајтему у броју тачних 

одговора, АНОВА тестом испитали смо и да ли постоји разлика међу 

испитаницима различите старосне доби и у просечној укупној информисаности о 

значају вокалне хигијене гласа (Табела 14). АНОВА показује да се испитаници три 

старосне доби статистички значајно не разликују у просечној информисаности 

(F=1,151, p=0,322). Иако испитаници старости 31 до 40 година у просеку нешто 

инфомисаније (М=22,09) у односу на оне страости 20 до 30 година (М=18,69) и оне 

испитанике старости преко 41 године (М=19,55), разлика ипак није статистички 

значајна.  

 

Табела 14. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа, разлике испитаника 
различитих старосних категорија  

Старост (године) M SD F p 
20 - 30 18,69 7,22 
31 - 40 22,09 5,14 
+41 19,55 6,04 
Total 19,40 6,69 

1,151 0,322 

M= аритметичка средина, SD=стандардна девијација, F=ANOVA, p =статистичка значајност. 
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Х3: Постоји статистички значајна повезаност у нивоу информисаности 
испитаника о значају вокалне хигијене гласа у односу на њихов степен 
образовања 
 

Хи квадрат тестом испитали смо да ли постоје статистички заначјне разлике 

у нивоу информисаности о значају вокалне хигијене гласа између испитаника 

различитог нивоа формалног образовања (Табла 15). На готово свим ајтемима 

највише тачних одговора дали су испитаници са мастер или докторским студијама - 

Пушење штети гласу (100%), χ²=11,668, p=0,009; Вокални замор је феномен 

присутан само код оперских певача (86,7%), χ²=9,695, p=0,021; Промуклост се 

може уклонити само лековима (100,0%), χ²=12,350, p=0,006; Дуготрајан говор и 

имитирање невокалних звукова су штетни за глас (86,7%), χ²=9,231, p=0,026; За 

добар глас је врло важан уредан ритам спавања (100%), χ²=9,397, p=0,024; Вокални 

нодули или чворићи на гласницама догађају се само пушачима (86,7%), χ²=11,663, 

p=0,009; Говор у бучном простору опасан је за здравље гласа (100%), χ²=9,506, 

p=0,023. Једино су испитаници средњег образовног нивоа имали више успешности 

на питању: Добра физичка кондиција важна је за певаче и глумце (87,5%), χ²=9,818, 

p=0,020. 

 
 

Табела 15. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа, разлике међу 
испитаницима различитог образовног нивоа (ајтем анализа) 

Образовни ниво 

Средње 
образовање 

Основне 
струковне и 
академске 

студије 

Мастер 
академске и 
докторске 

студије 
  f  % f  % f  % 

χ² p 

Тачан одговор 17 70,8% 31 88,6% 15 100,0% 11,668 0,009 
Нетачан одговор  7 29,2% 4 11,4% 0 0,0%     Пушење штети гласу. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 20 83,3% 28 80,0% 15 100,0% 4,044 0,257 
Нетачан одговор  4 16,7% 7 20,0% 0 0,0%     Викање није добро за 

здравље гласа. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 4 16,7% 13 37,1% 9 60,0% 7,734 0,052 
Нетачан одговор  20 83,3% 22 62,9% 6 40,0%     

Коришћење 
контрацепцијских пилула 

утиче и на глас. Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 18 75,0% 28 80,0% 15 100,0% 4,624 0,201 
Нетачан одговор  6 25,0% 7 20,0% 0 0,0%     Певачи би требали мање 

спавати од других људи. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     

Глас је ствар наслеђа и није Тачан одговор 12 50,0% 25 71,4% 13 86,7% 7,503 0,057 
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Нетачан одговор  12 50,0% 10 28,6% 2 13,3%     
Total 

24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     

Тачан одговор 13 54,2% 21 60,0% 11 73,3% 2,333 0,506 
Нетачан одговор  11 45,8% 14 40,0% 4 26,7%     

Добро је узимање обилног 
оброка (вечере) након 

концерта. Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 14 58,3% 24 68,6% 13 86,7% 3,465 0,325 
Нетачан одговор  10 41,7% 11 31,4% 2 13,3%     

Јак кашаљ је симптом 
прехладе, али не штети 

гласу. Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 13 54,2% 22 62,9% 9 60,0% 1,255 0,740 
Нетачан одговор  11 45,8% 13 37,1% 6 40,0%     Кафа и газирана пића не 

штете гласу. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 9 37,5% 20 57,1% 13 86,7% 9,695 0,021 
Нетачан одговор  15 62,5% 15 42,9% 2 13,3%     

Вокални замор је феномен 
присутан само код 
оперских певача. Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     

Тачан одговор 14 58,3% 28 80,0% 14 93,3% 6,878 0,076 
Нетачан одговор  10 41,7% 7 20,0% 1 6,7%     

Певање или дужи говор с 
прехладом је штетно за 

глас. Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 13 54,2% 27 77,1% 11 73,3% 5,093 0,165 
Нетачан одговор  11 45,8% 8 22,9% 4 26,7%     Јако зачињена храна добра 

је за здравље гласа. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 12 50,0% 24 68,6% 15 100,0% 12,350 0,006 
Нетачан одговор  12 50,0% 11 31,4% 0 0,0%     Промуклост се може 

уклонити само лековима. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 16 66,7% 23 65,7% 13 86,7% 2,439 0,487 
Нетачан одговор  8 33,3% 12 34,3% 2 13,3%     Пијење већих количина 

воде здраво је заглас. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 4 16,7% 7 20,0% 4 26,7% 1,347 0,718 
Нетачан одговор  20 83,3% 28 80,0% 11 73,3%     Вокална хигијена значи 

лечење болести грла. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 13 54,2% 27 77,1% 13 86,7% 7,639 0,054 
Нетачан одговор  11 45,8% 8 22,9% 2 13,3%     Терапијом гласа искључиво 

се бави оториноларинголог. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 18 75,0% 20 57,1% 11 73,3% 3,782 0,286 
Нетачан одговор  6 25,0% 15 42,9% 4 26,7%     

Честа или дуготрајна 
промуклост сигуран је знак 

поремећаја гласа. Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 9 37,5% 22 62,9% 12 80,0% 11,317 0,010 
Нетачан одговор  15 62,5% 13 37,1% 3 20,0%     Врло гласно смејање здраво 

је за глас. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 9 37,5% 20 57,1% 13 86,7% 9,231 0,026 
Нетачан одговор  15 62,5% 15 42,9% 2 13,3%     

Дуготрајан говор и 
имитирање невокалних 

звукова су штетни за глас. Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 8 33,3% 15 42,9% 11 73,3% 6,397 0,094 
Нетачан одговор  16 66,7% 20 57,1% 4 26,7%     Често прочишћавање грла 

није добро за глас. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 3 12,5% 5 14,3% 1 6,7% 1,008 0,799 
Нетачан одговор  21 87,5% 30 85,7% 14 93,3%     

Климатске промене 
(температура, влажност 

ваздуха) могу неповољно 
утицат на глас. 

Total 
24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     

Тачан одговор 19 79,2% 28 80,0% 13 86,7% 0,762 0,858 
Нетачан одговор  5 20,8% 7 20,0% 2 13,3%     Одмор и релаксација су 

значајни за здравље гласа. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     

Говор и певање у Тачан одговор 18 75,0% 26 74,3% 10 66,7% 0,439 0,932 
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Нетачан одговор  6 25,0% 9 25,7% 5 33,3%     
Total 

24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     

Тачан одговор 17 70,8% 25 71,4% 14 93,3% 3,285 0,350 
Нетачан одговор  7 29,2% 10 28,6% 1 6,7%     

Певање би требало 
прекинути а говор свести 

на минимум за време 
трајања болести пре свега 

дисајних путева. 

Total 
24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     

Тачан одговор 15 62,5% 27 77,1% 14 93,3% 4,924 0,177 
Нетачан одговор  9 37,5% 8 22,9% 1 6,7%     Стресне ситуације 

негативно утичу на глас. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 4 16,7% 13 37,1% 6 40,0% 4,894 0,180 
Нетачан одговор  20 83,3% 22 62,9% 9 60,0%     

Промуклост после 
уметничког наступа сасвим 

је нормална ствар. Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 3 12,5% 13 37,1% 7 46,7% 7,639 0,054 
Нетачан одговор  21 87,5% 22 62,9% 8 53,3%     

Промене гласа могуће су у 
време предменструалног 

синдрома. Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 15 62,5% 22 62,9% 15 100,0% 9,397 0,024 
Нетачан одговор  9 37,5% 13 37,1% 0 0,0%     За добар глас је врло важан 

уредан ритам спавања. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 8 33,3% 18 51,4% 6 40,0% 2,100 0,552 
Нетачан одговор  16 66,7% 17 48,6% 9 60,0%     

Гласно шаптање мање је 
штетно за глас од умерено 

јаког говора. Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 10 41,7% 17 48,6% 13 86,7% 11,663 0,009 
Нетачан одговор  14 58,3% 18 51,4% 2 13,3%     

Вокални нодули или 
чворићи на гласницама 

догађају се само пушачима. Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 15 62,5% 26 74,3% 15 100,0% 9,506 0,023 
Нетачан одговор  9 37,5% 9 25,7% 0 0,0%     Говор у бучном простору 

опасан је за здравље гласа. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 3 12,5% 7 20,0% 2 13,3% 1,284 0,733 
Нетачан одговор  21 87,5% 28 80,0% 13 86,7%     

Злоупотреба гласа је 
техника говора којом се 

имитира дечји глас. Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 21 87,5% 19 54,3% 12 80,0% 9,818 0,020 
Нетачан одговор  3 12,5% 16 45,7% 3 20,0%     Добра физичка кондиција 

важна је за певаче и глумце. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     
Тачан одговор 5 20,8% 11 31,4% 5 33,3% 2,209 0,530 
Нетачан одговор  19 79,2% 24 68,6% 10 66,7%     Просечна висина женског 

гласа је 300 Hz. 
Total 24 100,0% 35 100,0% 15 100,0%     

f=фреквенца, % = проценат, χ²=Хи квадрат тест, p= статистичка значајност. 

Напомена: основно образовање је због малог броја испитаника, а неоправданости припајања 
осталим категоријама изостављено из анализе; средње образовање у трајању од 3 године и средње 
образовање у трајању од 4 године чине једну категорију; основне струковне студије и основне 
академске студије чине једну категорију, мастер академске студије и докторске академске студије 
чине једну категорију.  

 

АНОВА тест показује да статистички значајна разлика у просечном 

информисању о значају вокалне хигијене гласа постоји када се компарирају 

испитаници различитог образовног нивоа (F=4,578, p=0,005). Испитаници са мастер 

академским и докторским студијама показују највиши ниво инфомисаности 
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(М=24,20), следе они са основним струковним и академским студијама (М=19,4). 

Испитаници са средњим (М=16,83) и основним образовањем (М=16,33) имају 

сличан ниво информисаности (Табела 16).  

 

Табела 16. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа, разлике испитаника 
различитог образовног нивоа 

Степен образовања M SD F p 
Основно образовање и васпитање 16,33 5,773 
Средње образовање 16,83 6,363 
Основне струковне и академске студије 19,48 6,976 
Мастер академске и докторске студије 24,20 3,529 
Total 19,45 6,648 

4,578 0,005 

M= аритметичка средина, SD=стандардна девијација, F=ANOVA, p =статистичка значајност. 
 

Х4: Постоји статистички значајна повезаност у нивоу информисаности 

испитаника о значају вокалне хигијене гласа у односу на њихово занимање 

 

Хи квадрат тестом испитали смо да ли постоје статистички заначјне разлике 

у нивоу информисаности о значају вокалне хигијене гласа између испитаника 

занимање које укључује и не укључује интезивно коришћење гласа. На свим 

ајтемима највише тачних одговора дали су испитаници чије занимање укључује 

интезивно коришћење гласа - Коришћење контрацепцијских пилула утиче и на глас 

(57,1%), χ²=14,236, p=0,000; Глас је ствар наслеђа и није га могуће мењати и 

усавршавати. (80,0%), χ²=5,079, p=0,024; Јак кашаљ је симптом прехладе, али не 

штети гласу (82,9%), χ²=5,534, p=0,019; Вокални замор је феномен присутан само 

код оперских певача (82,9%), χ²=18,059, p=0,000; Певање или дужи говор с 

прехладом је штетно за глас (91,4%), χ²=8,588, p=0,003; Промуклост се може 

уклонити само лековима (85,7%), χ²=8,098, p=0,004; Терапијом гласа искључиво се 

бави оториноларинголог (91,4%), χ²=14,686, p=0,000; Дуготрајан говор и 

имитирање невокалних звукова су штетни за глас (74,3%), χ²=8,250, p=0,004; Често 

прочишћавање грла није добро за глас (65,7%), χ²=11,149, p=0,001;  Певање би 

требало прекинути а говор свести на минимум за време трајања болести пре свега 

дисајних путева (91,4%), χ²=9,702, p=0,002;  Промене гласа могуће су у време 
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предменструалног синдрома (42,9%), χ²=5,458, p=0,019;  Гласно шаптање мање је 

штетно за глас од умерено јаког говора (57,1%), χ²=5,725, p=0,017;  Вокални нодули 

или чворићи на гласницама догађају се само пушачима (68,6%), χ²=7,596, p=0,006;  

и  Говор у бучном простору опасан је за здравље гласа (94,3%), χ²=14,515, p=0,000 

(Табела 17). 

 

Табела 17. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа, разлике међу 
испитаницима различитог занимања (ајтем анализа) 

Занимање које укључује 
интезивно коришћење гласа   

Да Не 
  f  % f  % 

χ² p 

Тачан одговор 30 85,7% 35 81,4% 0,259 0,611 
Нетачан одговор 5 14,3% 8 18,6%     Пушење штети гласу. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 32 91,4% 35 81,4% 1,603 0,205 
Нетачан одговор 3 8,6% 8 18,6%     Викање није добро за здравље 

гласа. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 20 57,1% 7 16,3% 14,236 0,000 
Нетачан одговор 15 42,9% 36 83,7%     Коришћење контрацепцијских 

пилула утиче и на глас. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 32 91,4% 32 74,4% 3,791 0,052 
Нетачан одговор 3 8,6% 11 25,6%     Певачи би требали мање спавати од 

других људи. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 28 80,0% 24 55,8% 5,079 0,024 
Нетачан одговор 7 20,0% 19 44,2%     Глас је ствар наслеђа и није га 

могуће мењати и усавршавати. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 22 62,9% 25 58,1% 0,179 0,672 
Нетачан одговор 13 37,1% 18 41,9%     Добро је узимање обилног оброка 

(вечере) након концерта. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 29 82,9% 25 58,1% 5,534 0,019 
Нетачан одговор 6 17,1% 18 41,9%     Јак кашаљ је симптом прехладе, али 

не штети гласу. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 23 65,7% 22 51,2% 1,674 0,196 
Нетачан одговор 12 34,3% 21 48,8%     Кафа и газирана пића не штете 

гласу. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 29 82,9% 15 34,9% 18,059 0,000 
Нетачан одговор 6 17,1% 28 65,1%     Вокални замор је феномен присутан 

само код оперских певача. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 32 91,4% 27 62,8% 8,588 0,003 
Нетачан одговор 3 8,6% 16 37,2%     Певање или дужи говор с 

прехладом је штетно за глас. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 28 80,0% 27 62,8% 2,748 0,097 
Нетачан одговор 7 20,0% 16 37,2%     Јако зачињена храна добра је за 

здравље гласа. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 30 85,7% 24 55,8% 8,098 0,004 
Нетачан одговор 5 14,3% 19 44,2%     Промуклост се може уклонити само 

лековима. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     

Пијење већих количина воде здраво 
 

Тачан одговор 26 74,3% 28 65,1% 0,762 0,383 
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Нетачан одговор 9 25,7% 15 34,9%     
Total 

35 100,0% 43 100,0%     

Тачан одговор 7 20,0% 8 18,6% 0,024 0,876 
Нетачан одговор 28 80,0% 35 81,4%     Вокална хигијена значи лечење 

болести грла. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 32 91,4% 22 51,2% 14,686 0,000 
Нетачан одговор 3 8,6% 21 48,8%     Терапијом гласа искључиво се бави 

оториноларинголог. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 24 68,6% 26 60,5% 0,551 0,458 
Нетачан одговор 11 31,4% 17 39,5%     Честа или дуготрајна промуклост 

сигуран је знак поремећаја гласа. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 24 68,6% 20 46,5% 3,819 0,051 
Нетачан одговор 11 31,4% 23 53,5%     Врло гласно смејање здраво је за 

глас. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 26 74,3% 18 41,9% 8,250 0,004 
Нетачан одговор 9 25,7% 25 58,1%     

Дуготрајан говор и имитирање 
невокалних звукова су штетни за 

глас. Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 23 65,7% 12 27,9% 11,149 0,001 
Нетачан одговор 12 34,3% 31 72,1%     Често прочишћавање грла није 

добро за глас. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 3 8,6% 7 16,3% 1,026 0,311 
Нетачан одговор 32 91,4% 36 83,7%     

Климатске промене (температура, 
влажност ваздуха) могу неповољно 

утицат на глас. Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 31 88,6% 31 72,1% 3,213 0,073 
Нетачан одговор 4 11,4% 12 27,9%     Одмор и релаксација су значајни за 

здравље гласа. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 26 74,3% 30 69,8% 0,195 0,659 
Нетачан одговор 9 25,7% 13 30,2%     Говор и певање у задимљеном 

простору не штети гласу. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 32 91,4% 26 60,5% 9,702 0,002 
Нетачан одговор 3 8,6% 17 39,5%     

Певање би требало прекинути а 
говор свести на минимум за време 
трајања болести пре свега дисајних 

путева. 
Total 

35 100,0% 43 100,0%     

Тачан одговор 29 82,9% 29 67,4% 2,405 0,121 
Нетачан одговор 6 17,1% 14 32,6%     Стресне ситуације негативно утичу 

на глас. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 14 40,0% 9 20,9% 3,375 0,066 
Нетачан одговор 21 60,0% 34 79,1%     Промуклост после уметничког 

наступа сасвим је нормална ствар. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 15 42,9% 8 18,6% 5,458 0,019 
Нетачан одговор 20 57,1% 35 81,4%     Промене гласа могуће су у време 

предменструалног синдрома. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 28 80,0% 27 62,8% 2,748 0,097 
Нетачан одговор 7 20,0% 16 37,2%     За добар глас је врло важан уредан 

ритам спавања. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 20 57,1% 13 30,2% 5,725 0,017 
Нетачан одговор 15 42,9% 30 69,8%     Гласно шаптање мање је штетно за 

глас од умерено јаког говора. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 24 68,6% 16 37,2% 7,596 0,006 
Нетачан одговор 11 31,4% 27 62,8%     

Вокални нодули или чворићи на 
гласницама догађају се само 

пушачима. Total 35 100,0% 43 100,0%     
Говор у бучном простору опасан је 

 
Тачан одговор 33 94,3% 24 55,8% 14,515 0,000 
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Нетачан одговор 2 5,7% 19 44,2%     
Total 

35 100,0% 43 100,0%     

Тачан одговор 9 25,7% 4 9,3% 3,742 0,053 
Нетачан одговор 26 74,3% 39 90,7%     Злоупотреба гласа је техника говора 

којом се имитира дечји глас. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 25 71,4% 30 69,8% 0,026 0,873 
Нетачан одговор 10 28,6% 13 30,2%     Добра физичка кондиција важна је 

за певаче и глумце. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     
Тачан одговор 12 34,3% 9 20,9% 1,749 0,186 
Нетачан одговор 23 65,7% 34 79,1%     Просечна висина женског гласа је 

300 Hz. 
Total 35 100,0% 43 100,0%     

f=фреквенца, % = проценат, χ²=Хи квадрат тест, p= статистичка значајност. 

 

АНОВА тест показује да статистички значајна разлика у просечном 

информисању о значају вокалне хигијене гласа (Табела 18) постоји када се 

компарирају испитаници са занимањем које укључује и не укључује интезивно 

коришћење гласа (F=4,841, p=0,000). Инфомисанији су они чије занимање укључује 

интезивно коришћење гласа  (М=22,91) у односу на оне који не укључују ово 

занимање (М=16,44).  

 

Табела 18. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа, разлике међу 
испитаницима различитог занимања  
 Занимање које укључује 

интезивно коришћење гласа   
N M SD t p 

Да 35 22,91 6,001 Информисаности о значају 

вокалне хигијене гласа Не 43 16,44 5,766 
4,841 0,000 

N = број испитаника, M= аритметичка средина, SD=стандардна девијација,  t=т тест,p =статистичка 
значајност. 

 
 

Х5: Не постоје статистички значајне разлике у нивоу информисаности 
испитаника о значају вокалне хигијене гласа у односу на њихов пушачки 
статус 

 
Хи квадрат тестом испитали смо да ли постоје статистички заначјне разлике 

у нивоу информисаности о значају вокалне хигијене гласа између пушача и 

непушача (Табела 19). Статистички значајна разлика постоји само на једном 
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питању: Вокални нодули или чворићи на гласницама догађају се само пушачима 

(χ²=6,267, p=0,012). Већи проценат непушача зна тачан одговор (59,3%) у односу на 

пушаче (26,3%).  

 

Табела 19. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа, разлике међу 
пушачима и непушачима (ајтем анализа) 

Пушачки статус 
Пушач Непушач 

  f  % f  % 
χ² p 

Тачан одговор 14 73,7% 51 86,4% 1,684 0,194 
Нетачан одговор 5 26,3% 8 13,6%     Пушење штети гласу. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 17 89,5% 50 84,7% 0,265 0,607 
Нетачан одговор 2 10,5% 9 15,3%     Викање није добро за здравље гласа. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 8 42,1% 19 32,2% 0,623 0,430 
Нетачан одговор 11 57,9% 40 67,8%     Коришћење контрацепцијских пилула 

утиче и на глас. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 13 68,4% 51 86,4% 3,169 0,075 
Нетачан одговор 6 31,6% 8 13,6%     Певачи би требали мање спавати од других 

људи. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 12 63,2% 40 67,8% 0,139 0,709 
Нетачан одговор 7 36,8% 19 32,2%     Глас је ствар наслеђа и није га могуће 

мењати и усавршавати. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 11 57,9% 36 61,0% 0,059 0,809 
Нетачан одговор 8 42,1% 23 39,0%     Добро је узимање обилног оброка (вечере) 

након концерта. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 16 84,2% 38 64,4% 2,646 0,104 
Нетачан одговор 3 15,8% 21 35,6%     Јак кашаљ је симптом прехладе, али не 

штети гласу. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 12 63,2% 33 55,9% 0,307 0,579 
Нетачан одговор 7 36,8% 26 44,1%     Кафа и газирана пића не штете гласу. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 9 47,4% 35 59,3% 0,835 0,361 
Нетачан одговор 10 52,6% 24 40,7%     Вокални замор је феномен присутан само 

код оперских певача. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 17 89,5% 42 71,2% 2,609 0,106 
Нетачан одговор 2 10,5% 17 28,8%     Певање или дужи говор с прехладом је 

штетно за глас. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 13 68,4% 42 71,2% 0,053 0,818 
Нетачан одговор 6 31,6% 17 28,8%     Јако зачињена храна добра је за здравље 

гласа. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 11 57,9% 43 72,9% 1,515 0,218 
Нетачан одговор 8 42,1% 16 27,1%     Промуклост се може уклонити само 

лековима. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 16 84,2% 38 64,4% 2,646 0,104 
Нетачан одговор 3 15,8% 21 35,6%     Пијење већих количина воде здраво је 

заглас. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     

Вокална хигијена значи лечење болести 
грла. 

Тачан одговор 2 10,5% 13 22,0% 1,225 0,268 
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Нетачан одговор 17 89,5% 46 78,0%     

Total 19 100,0% 59 100,0%     

Тачан одговор 11 57,9% 43 72,9% 1,515 0,218 
Нетачан одговор 8 42,1% 16 27,1%     Терапијом гласа искључиво се бави 

оториноларинголог. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 12 63,2% 38 64,4% 0,01 0,921 
Нетачан одговор 7 36,8% 21 35,6%     Честа или дуготрајна промуклост сигуран 

је знак поремећаја гласа. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 11 57,9% 33 55,9% 0,023 0,881 
Нетачан одговор 8 42,1% 26 44,1%     Врло гласно смејање здраво је за глас. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 10 52,6% 34 57,6% 0,146 0,703 
Нетачан одговор 9 47,4% 25 42,4%     Дуготрајан говор и имитирање невокалних 

звукова су штетни за глас. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 10 52,6% 25 42,4% 0,611 0,434 
Нетачан одговор 9 47,4% 34 57,6%     Често прочишћавање грла није добро за 

глас. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 3 15,8% 7 11,9% 0,198 0,656 
Нетачан одговор 16 84,2% 52 88,1%     Климатске промене (температура, влажност 

ваздуха) могу неповољно утицат на глас. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 14 73,7% 48 81,4% 0,519 0,471 
Нетачан одговор 5 26,3% 11 18,6%     Одмор и релаксација су значајни за 

здравље гласа. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 14 73,7% 42 71,2% 0,044 0,833 
Нетачан одговор 5 26,3% 17 28,8%     Говор и певање у задимљеном простору не 

штети гласу. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 14 73,7% 44 74,6% 0,006 0,938 
Нетачан одговор 5 26,3% 15 25,4%     

Певање би требало прекинути а говор 
свести на минимум за време трајања 
болести пре свега дисајних путева. Total 19 100,0% 59 100,0%     

Тачан одговор 15 78,9% 43 72,9% 0,277 0,598 
Нетачан одговор 4 21,1% 16 27,1%     Стресне ситуације негативно утичу на глас. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 5 26,3% 18 30,5% 0,122 0,727 
Нетачан одговор 14 73,7% 41 69,5%     Промуклост после уметничког наступа 

сасвим је нормална ствар. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 3 15,8% 20 33,9% 2,267 0,132 
Нетачан одговор 16 84,2% 39 66,1%     Промене гласа могуће су у време 

предменструалног синдрома. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 16 84,2% 39 66,1% 2,267 0,132 
Нетачан одговор 3 15,8% 20 33,9%     За добар глас је врло важан уредан ритам 

спавања. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 8 42,1% 25 42,4% 0 0,984 
Нетачан одговор 11 57,9% 34 57,6%     Гласно шаптање мање је штетно за глас од 

умерено јаког говора. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 5 26,3% 35 59,3% 6,267 0,012 
Нетачан одговор 14 73,7% 24 40,7%     Вокални нодули или чворићи на 

гласницама догађају се само пушачима. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 14 73,7% 43 72,9% 0,005 0,945 
Нетачан одговор 5 26,3% 16 27,1%     Говор у бучном простору опасан је за 

здравље гласа. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     

Злоупотреба гласа је техника говора којом 
се имитира дечји глас. 

Тачан одговор 4 21,1% 9 15,3% 0,348 0,555 
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Нетачан одговор 15 78,9% 50 84,7%     

Total 19 100,0% 59 100,0%     

Тачан одговор 13 68,4% 42 71,2% 0,053 0,818 
Нетачан одговор 6 31,6% 17 28,8%     Добра физичка кондиција важна је за 

певаче и глумце. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     
Тачан одговор 6 31,6% 15 25,4% 0,277 0,599 
Нетачан одговор 13 68,4% 44 74,6%     Просечна висина женског гласа је 300 Hz. 
Total 19 100,0% 59 100,0%     

f=фреквенца, % = проценат, χ²=Хи квадрат тест, p= статистичка значајност. 

 

Након испитане разлике на сваком појединачном ајтему у броју тачних 

одговора, т тестом испитали смо и да ли постоји разлика међу испитаницима 

различитог пушачког статуса на просечној информисаности о значају вокалне 

хигијене гласа (Табела 20). Статистички значајна разлика не постоји с обзиром да 

је статистичка значајност т теста више од граничне (t =-0,023 , p=0,982). 

 

Табела 20. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа, разлике међу 
пушачима и непушачима  
 Пушачки статус N M SD t p 

Пушач 19 19,31 5,313 Информисаности о значају 

вокалне хигијене гласа Непушач 59 19,35 7,097 
-0,023 0,982 

N = број испитаника, M= аритметичка средина, SD=стандардна девијација,  t=т тест,p =статистичка 
значајност. 
 

Х6: Не постоје статистички значајне разлике у нивоу информисаности о 
значају вокалне хигијене гласа између испитаника који имају неки хормонски 
поремећај и испитаника који немају хормонске поремећаје 

 
Хи квадрат тестом испитали смо да ли постоје статистички заначјне разлике 

у нивоу информисаности о значају вокалне хигијене гласа између испитаника са и 

без хормонских поремећаја (Табела 21). Разлике постоје на  ајтемима: Кафа и 

газирана пића не штете гласу (χ²=3,918, p=0,048), Дуготрајан говор и имитирање 

невокалних звукова су штетни за глас (χ²=4,128, p=0,042), Говор и певање у 

задимљеном простору не штети гласу (χ²=7,078, p=0,008), Промуклост после 

уметничког наступа сасвим је нормална ствар (χ²=6,556, p=0,010), Промене гласа 
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могуће су у време предменструалног синдрома (χ²=6,556, p=0,010) и Вокални 

нодули или чворићи на гласницама догађају се само пушачима (χ²=5,075, p=0,024). 

Сви испитаници (100%) са хормонским променама знају тачан одгвор на ова 

питања. Дакле, успешнији су на наведеним питањима у односу на оне који немају 

хоромске промене.  

На осталим ајтемима не постоји статистички значајна разлика између 

мушкараца и жена у информисаности.  

 

Табела 21. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа, разлике међу 
испитаницима различитог хомонскиг статуса (ајтем анализа) 

Хормонски поремећај 
Да Не   

f  % f  % 
χ² p 

Тачан одговор 5 100,0% 60 82,2% 1,068 0,301 
Нетачан одговор 0 0,0% 13 17,8%     Пушење штети гласу. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 5 100,0% 62 84,9% 0,877 0,349 
Нетачан одговор 0 0,0% 11 15,1%     Викање није добро за здравље гласа. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 1 20,0% 26 35,6% 0,504 0,478 
Нетачан одговор 4 80,0% 47 64,4%     Коришћење контрацепцијских пилула 

утиче и на глас. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 5 100,0% 59 80,8% 1,169 0,280 
Нетачан одговор 0 0,0% 14 19,2%     Певачи би требали мање спавати од 

других људи. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 4 80,0% 48 65,8% 0,427 0,513 
Нетачан одговор 1 20,0% 25 34,2%     Глас је ствар наслеђа и није га могуће 

мењати и усавршавати. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 2 40,0% 45 61,6% 0,915 0,339 
Нетачан одговор 3 60,0% 28 38,4%     Добро је узимање обилног оброка 

(вечере) након концерта. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 4 80,0% 50 68,5% 0,291 0,590 
Нетачан одговор 1 20,0% 23 31,5%     Јак кашаљ је симптом прехладе, али не 

штети гласу. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 5 100,0% 40 54,8% 3,918 0,048 
Нетачан одговор 0 0,0% 33 45,2%     Кафа и газирана пића не штете гласу. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 4 80,0% 40 54,8% 1,209 0,272 
Нетачан одговор 1 20,0% 33 45,2%     Вокални замор је феномен присутан 

само код оперских певача. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 4 80,0% 55 75,3% 0,055 0,814 
Нетачан одговор 1 20,0% 18 24,7%     Певање или дужи говор с прехладом је 

штетно за глас. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 5 100,0% 50 68,5% 2,234 0,135 
Нетачан одговор 0 0,0% 23 31,5%     Јако зачињена храна добра је за здравље 

гласа. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     

Промуклост се може уклонити само 
 

Тачан одговор 4 80,0% 50 68,5% 0,291 0,590 
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Нетачан одговор 1 20,0% 23 31,5%     

Total 5 100,0% 73 100,0%     

Тачан одговор 4 80,0% 50 68,5% 0,291 0,590 
Нетачан одговор 1 20,0% 23 31,5%     Пијење већих количина воде здраво је 

заглас. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 0 0,0% 15 20,5% 1,272 0,259 
Нетачан одговор 5 100,0% 58 79,5%     Вокална хигијена значи лечење болести 

грла. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 5 100,0% 49 67,1% 2,374 0,123 
Нетачан одговор 0 0,0% 24 32,9%     Терапијом гласа искључиво се бави 

оториноларинголог. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 4 80,0% 46 63,0% 0,587 0,444 
Нетачан одговор 1 20,0% 27 37,0%     Честа или дуготрајна промуклост 

сигуран је знак поремећаја гласа. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 4 80,0% 40 54,8% 1,209 0,272 
Нетачан одговор 1 20,0% 33 45,2%     Врло гласно смејање здраво је за глас. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 5 100,0% 39 53,4% 4,128 0,042 
Нетачан одговор 0 0,0% 34 46,6%     Дуготрајан говор и имитирање 

невокалних звукова су штетни за глас. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 4 80,0% 31 42,5% 2,665 0,103 
Нетачан одговор 1 20,0% 42 57,5%     Често прочишћавање грла није добро за 

глас. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 0 0,0% 10 13,7% 0,786 0,375 
Нетачан одговор 5 100,0% 63 86,3%     

Климатске промене (температура, 
влажност ваздуха) могу неповољно 

утицат на глас. Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 5 100,0% 57 78,1% 1,379 0,240 
Нетачан одговор 0 0,0% 16 21,9%     Одмор и релаксација су значајни за 

здравље гласа. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 1 20,0% 55 75,3% 7,078 0,008 
Нетачан одговор 4 80,0% 18 24,7%     Говор и певање у задимљеном простору 

не штети гласу. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 4 80,0% 54 74,0% 0,089 0,765 
Нетачан одговор 1 20,0% 19 26,0%     

Певање би требало прекинути а говор 
свести на минимум за време трајања 
болести пре свега дисајних путева. Total 5 100,0% 73 100,0%     

Тачан одговор 5 100,0% 53 72,6% 1,842 0,175 
Нетачан одговор 0 0,0% 20 27,4%     Стресне ситуације негативно утичу на 

глас. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 4 80,0% 19 26,0% 6,556 0,010 
Нетачан одговор 1 20,0% 54 74,0%     Промуклост после уметничког наступа 

сасвим је нормална ствар. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 4 80,0% 19 26,0% 6,556 0,010 
Нетачан одговор 1 20,0% 54 74,0%     Промене гласа могуће су у време 

предменструалног синдрома. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 4 80,0% 51 69,9% 0,231 0,631 
Нетачан одговор 1 20,0% 22 30,1%     За добар глас је врло важан уредан 

ритам спавања. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 1 20,0% 32 43,8% 1,089 0,297 
Нетачан одговор 4 80,0% 41 56,2%     Гласно шаптање мање је штетно за глас 

од умерено јаког говора. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     

Вокални нодули или чворићи на 
гласницама догађају се само пушачима. 

Тачан одговор 5 100,0% 35 47,9% 5,075 0,024 
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Нетачан одговор 0 0,0% 38 52,1%     

Total 5 100,0% 73 100,0%     

Тачан одговор 5 100,0% 52 71,2% 1,968 0,161 
Нетачан одговор 0 0,0% 21 28,8%     Говор у бучном простору опасан је за 

здравље гласа. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 1 20,0% 12 16,4% 0,043 0,836 
Нетачан одговор 4 80,0% 61 83,6%     Злоупотреба гласа је техника говора 

којом се имитира дечји глас. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 2 40,0% 53 72,6% 2,392 0,122 
Нетачан одговор 3 60,0% 20 27,4%     Добра физичка кондиција важна је за 

певаче и глумце. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     
Тачан одговор 1 20,0% 20 27,4% 0,13 0,718 
Нетачан одговор 4 80,0% 53 72,6%     Просечна висина женског гласа је 300 

Hz. 
Total 5 100,0% 73 100,0%     

f=фреквенца, % = проценат, χ²=Хи квадрат тест, p= статистичка значајност. 

 

Након испитане разлике на сваком појединачном ајтему, т тестом испитали 

смо и да ли постоји разлика међу испитаницима са и без хормонског поремећаја на 

просечној информисаности о значају вокалне хигијене гласа (Табела 22). 

Статистички значајна разлика не постоји с обзиром да је статистичка значајност т 

теста више од граничне (t =1,342, p=0,184). 

 

Табела 22. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа, разлике међу 
испитаницима различитог хомонскиг статуса  
 Хормонски поремећај N M SD t p 

Да 5 23,20 4,086 Информисаности о значају 

вокалне хигијене гласа Не 73 19,08 6,753 
1,342 0,184 

N = број испитаника, M= аритметичка средина, SD=стандардна девијација,  t=т тест,p =статистичка 
значајност. 
 

Х7: Постоји статистички значајна разлика у нивоу информисаности о значају 
вокалне хигијене гласа између испитаника који се баве неким видом музике и 
испитаника који се не баве оваквим активностима 
 

Хи квадрат тестом испитали смо да ли постоје статистички заначјне разлике 

у нивоу информисаности о значају вокалне хигијене гласа између испитаника који 

се баве музиком и оних који се не баве музиком (Табела 23). Разлике не постоје ни 

на једном  ајтему. Дакле, обе компариране групе показују сличну информисаност.  
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Табела 23. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа, разлике међу 
онима који се баве и не баве музиком (ајтем анализа) 

Да ли се бавите 
музиком? 

Да Не 
  f  % f  % 

χ² p 

Тачан одговор 10 83,3% 57 83,8% 0,002 0,966 
Нетачан одговор 2 16,7% 11 16,2%     Пушење штети гласу. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 11 91,7% 58 85,3% 0,349 0,555 
Нетачан одговор 1 8,3% 10 14,7%     Викање није добро за здравље 

гласа. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 5 41,7% 23 33,8% 0,276 0,599 
Нетачан одговор 7 58,3% 45 66,2%     Коришћење контрацепцијских 

пилула утиче и на глас. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 9 75,0% 57 83,8% 0,550 0,458 
Нетачан одговор 3 25,0% 11 16,2%     Певачи би требали мање спавати 

од других људи. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 8 66,7% 45 66,2% 0,001 0,974 
Нетачан одговор 4 33,3% 23 33,8%     Глас је ствар наслеђа и није га 

могуће мењати и усавршавати. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 7 58,3% 40 58,8% 0,001 0,975 
Нетачан одговор 5 41,7% 28 41,2%     Добро је узимање обилног оброка 

(вечере) након концерта. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 8 66,7% 46 67,6% 0,004 0,947 
Нетачан одговор 4 33,3% 22 32,4%     Јак кашаљ је симптом прехладе, 

али не штети гласу. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 8 66,7% 37 54,4% 0,622 0,430 
Нетачан одговор 4 33,3% 31 45,6%     Кафа и газирана пића не штете 

гласу. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 8 66,7% 36 52,9% 0,776 0,378 
Нетачан одговор 4 33,3% 32 47,1%     

Вокални замор је феномен 
присутан само код оперских 

певача. Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 11 91,7% 50 73,5% 1,853 0,173 
Нетачан одговор 1 8,3% 18 26,5%     Певање или дужи говор с 

прехладом је штетно за глас. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 8 66,7% 47 69,1% 0,029 0,866 
Нетачан одговор 4 33,3% 21 30,9%     Јако зачињена храна добра је за 

здравље гласа. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 8 66,7% 47 69,1% 0,029 0,866 
Нетачан одговор 4 33,3% 21 30,9%     Промуклост се може уклонити 

само лековима. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 8 66,7% 48 70,6% 0,075 0,785 
Нетачан одговор 4 33,3% 20 29,4%     Пијење већих количина воде 

здраво је заглас. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 1 8,3% 14 20,6% 1,006 0,316 
Нетачан одговор 11 91,7% 54 79,4%     Вокална хигијена значи лечење 

болести грла. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 9 75,0% 46 67,6% 0,257 0,612 
Нетачан одговор 3 25,0% 22 32,4%     Терапијом гласа искључиво се 

бави оториноларинголог. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     

Честа или дуготрајна промуклост 
сигуран је знак поремећаја гласа. 

Тачан одговор 7 58,3% 45 66,2% 0,276 0,599 
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Нетачан одговор 5 41,7% 23 33,8%     
Total 

12 100,0% 68 100,0%   
  

Тачан одговор 8 66,7% 37 54,4% 0,622 0,430 
Нетачан одговор 4 33,3% 31 45,6%     Врло гласно смејање здраво је за 

глас. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 6 50,0% 40 58,8% 0,325 0,569 
Нетачан одговор 6 50,0% 28 41,2%     

Дуготрајан говор и имитирање 
невокалних звукова су штетни за 

глас. Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 7 58,3% 28 41,2% 1,220 0,269 
Нетачан одговор 5 41,7% 40 58,8%     Често прочишћавање грла није 

добро за глас. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 1 8,3% 9 13,2% 0,224 0,636 
Нетачан одговор 11 91,7% 59 86,8%     

Климатске промене (температура, 
влажност ваздуха) могу 

неповољно утицат на глас. Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 9 75,0% 55 80,9% 0,221 0,639 
Нетачан одговор 3 25,0% 13 19,1%     Одмор и релаксација су значајни 

за здравље гласа. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 8 66,7% 50 73,5% 0,241 0,624 
Нетачан одговор 4 33,3% 18 26,5%     Говор и певање у задимљеном 

простору не штети гласу. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 7 58,3% 53 77,9% 2,092 0,148 
Нетачан одговор 5 41,7% 15 22,1%     

Певање би требало прекинути а 
говор свести на минимум за време 

трајања болести пре свега 
дисајних путева. 

Total 
12 100,0% 68 100,0%   

  
Тачан одговор 11 91,7% 49 72,1% 2,092 0,148 
Нетачан одговор 1 8,3% 19 27,9%     Стресне ситуације негативно 

утичу на глас. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 6 50,0% 18 26,5% 2,689 0,101 
Нетачан одговор 6 50,0% 50 73,5%     Промуклост после уметничког 

наступа сасвим је нормална ствар. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 6 50,0% 17 25,0% 3,112 0,078 
Нетачан одговор 6 50,0% 51 75,0%     Промене гласа могуће су у време 

предменструалног синдрома. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 8 66,7% 49 72,1% 0,145 0,704 
Нетачан одговор 4 33,3% 19 27,9%     За добар глас је врло важан 

уредан ритам спавања. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 6 50,0% 29 42,6% 0,224 0,636 
Нетачан одговор 6 50,0% 39 57,4%     Гласно шаптање мање је штетно 

за глас од умерено јаког говора. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 6 50,0% 35 51,5% 0,009 0,925 
Нетачан одговор 6 50,0% 33 48,5%     

Вокални нодули или чворићи на 
гласницама догађају се само 

пушачима. Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 11 91,7% 47 69,1% 2,601 0,107 
Нетачан одговор 1 8,3% 21 30,9%     Говор у бучном простору опасан 

је за здравље гласа. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 2 16,7% 12 17,6% 0,007 0,934 
Нетачан одговор 10 83,3% 56 82,4%     

Злоупотреба гласа је техника 
говора којом се имитира дечји 

глас. Total 12 100,0% 68 100,0%     
Тачан одговор 10 83,3% 45 66,2% 1,398 0,237 
Нетачан одговор 2 16,7% 23 33,8%     Добра физичка кондиција важна 

је за певаче и глумце. 
Total 12 100,0% 68 100,0%     

Просечна висина женског гласа је 
 

Тачан одговор 4 33,3% 18 26,5% 0,241 0,624 
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Нетачан одговор 8 66,7% 50 73,5%     
Total 

12 100,0% 68 100,0%   
  

f=фреквенца, % = проценат, χ²=Хи квадрат тест, p= статистичка значајност. 

 

Након испитане разлике на сваком појединачном ајтему, т тестом испитали 

смо и да ли постоји разлика међу испитаницима који се баве и оних који се не баве 

музиком на просечној информисаности о значају вокалне хигијене гласа (Табела 

24). Статистички значајна разлика не постоји с обзиром да је статистичка 

значајност т теста више од граничне (t =0,577, p=0,566). 

 

Табела 24. Информисаност грађана о значају вокалне хигијене гласа, разлике међу онима 
који се баве и не баве музиком  
 Да ли се бавите музиком? N M SD t p 

Да 12 20,33 4,458 Информисаности о значају 

вокалне хигијене гласа Не 68 19,13 6,945 
0,577 0,566 

N = број испитаника, M= аритметичка средина, SD=стандардна девијација,  t=т тест,p =статистичка 
значајност. 
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5. Дискусија 

 

Вокална хигијена односи се на бригу о гласу, подразумева адекватно 

понашања која чувају наш глас. Одрасле особе, нарочито вокални професионалци 

морају свесно да се придржавају смерница вокалне хигијене, али када су у питању 

деца, родитељи и друге одрасле особе у њиховом окружењу морају да буду добар 

модел или пример како здраво да користе свој глас. Едукација и благовремена 

информисаност о хигијени гласа од стране логопеда-вокалног терапута и остали 

чланова медицинског тима је први корак у превенцији и лечењу поремећаја гласа. 

 

У нашој студији учестовало је 79 испитаника, 37 испитаника мушког пола и 

42 испитаника женског пола. Разлика у нивоу информисаности о значају вокалне 

хигијене између испитаника мушког и женског пола није била статистички 

значајна. Међитим, постоје индивидуалне разлике у нивоима издржљивости гласа, 

тако да немају сви који употребљавају глас проблем са гласом. Fawcus (1986) 

истиче да неки људи подносе вокални напор боље од других. Ово је делимично 

због психолошких разлика између појединаца или како то Colton & Casper (1990) 

описују: ,,Сваки ларинкс има психолошки лимит који варира не само од особе до 

особе, него и унутар појединца, јер бројни фактори утичу на њега.“ (Петровић- 

Лазић, Вуковић, Шеховић, & Каљача, 2012). 

 

Када је у питању разлика између испитаника три старосне категорије: од 20-

е до 30-е, од 31-е до 40-е и преко 41 године. Разлике постоје на три ајтема: Добро је 

узимање обилног оброка (вечере) након концерта (χ²=6,899, p=0,032), Промуклост 

се може уклонити само лековима (χ²=6,878, p=0,032) и Промене гласа могуће су у 

време предменструалног синдрома (χ²=6,110, p=0,047). Највећи проценат тачних 

одговора на ајтему: Добро је узимање обилног оброка (вечере) након концерта дали 

су испитаници старости преко 41 године (80%), на питању: Промуклост се може 

уклонити само лековима тачан одговор дали су сви испитаници (100%) старости 31 

до 40 година, док је највећи проценат тачних одговора на питање: Промене гласа 

могуће су у време предменструалног синдрома био у старосној скупини 20 до 30 
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година. На осталим ајтемима не постоји статистички значајна разлика између 

мушкараца и жена у информисаности.  

Говор и глас се мењају током живота, од младог доба до дубоке старости. 

Код жена фреквенција је константна до менопаузе када се спушта приближно 10-

15Hz. Узроци спуштања су хормонски поремећаји који изазивају стварање 

задебљања и едема на ларингеалној слузокожи. Код мушкараца се FO сужава 10Hz 

од младог доба до средњих година, а разлог није јасан. После средњег доба расте за 

35Hz до старисти. Структурне и функционалне промене се појављују у 

респираторном, фонаторном и супраларингеалном систему. Дoводе до промена у 

гласу. Најзначајнија промена је губитак еластичности у плућном ткиву. Остале 

промене респираторног система су укрућење грудног коша и слабљење мишића. 

Оне доводе до промена у капацитету плућа и респираторног механизма. Старији 

говорници имају смањену могућност удисања и издисања вадуха. Промене које се 

дешавају у ЦНС-у и ПНС-у доводе до слабљења импулса и рефлекса што резултује 

смањену координацију фонацијских покрета. Регресивне промене у хипофизи, 

надбубрегу, гонадама, доводе до попуштања тонуса, а затим до атрофије 

мускулатуре и слузнице ларинкса. 

Калцификација хрскавица ларинкса је главни узрок старења гласа. 

Ларингоскопски налаз показује да су зидови ларинкса истањени, слузница бледа и 

сува, гласнице стањене, а вентрикуларни набори атрофични. Према 

стробоскопском налазу вибрације гласница су неправилне, неједнаке, 

неистовремене, сужена је амплитуда и дужина вибрације. Према хистолошком 

налазу цилиндрични епител постаје плочасто слојевит, све жлезде атрофирају, 

јавља се осификација на тиреоидној хрскавици, долази до смањења еластичних 

влакана у зглобовима и везивном ткиву ларинкса. 

            Карактеристика по којој се највише издвајају старији људи је снижен 

интезитет говора. Велики физички напор улажу да би повећали интезитет говора 

(Голубовић, Ивановић, & Кашић, 1993). 

            Промене које се јављају у старости последица су анатомофизиолошких 

трансформација. Морфолошки постоје промене у структури вокалних набора 

старијих особа. Са старењем пречник вокалних мишићних влакана се смањује. 
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Такође постоји атрофија вокалних набора, а епителне ћелије су одвојене због 

оштећења међућелијског споја (Spazzapanl, Marinol, Cardosol, Bertil, & Fabbronl, 

2019). 

 

Када је у питању ниво образовања, на готово свим ајтемима највише 

тачних одговора дали су испитаници са мастер или докторским студијама - 

Пушење штети гласу (100%), χ²=11,668, p=0,009; Вокални замор је феномен 

присутан само код оперских певача (86,7%), χ²=9,695, p=0,021; Промуклост се 

може уклонити само лековима (100,0%), χ²=12,350, p=0,006; Дуготрајан говор и 

имитирање невокалних звукова су штетни за глас (86,7%), χ²=9,231, p=0,026; За 

добар глас је врло важан уредан ритам спавања (100%), χ²=9,397, p=0,024; Вокални 

нодули или чворићи на гласницама догађају се само пушачима (86,7%), χ²=11,663, 

p=0,009; Говор у бучном простору опасан је за здравље гласа (100%), χ²=9,506, 

p=0,023. Једино су испитаници средњег образовног нивоа имали више успешности 

на питању: Добра физичка кондиција важна је за певаче и глумце (87,5%), χ²=9,818, 

p=0,020. Испитаници са вишим образовањем имају већи ниво информисаности о 

значају вокалне хигијене гласа него испитаници нижег образовања. Испитаници са 

вишим социјалним, културним, економским стаусом и нивоом образовања имају 

више информација о вокалној хигијени (Duffy, Terrel, Valenstein, Ronis, Copeland, & 

Connors, 2002; Vartanian, Carvahlo, Toyota, Kowalski, I. S., & Kowalski, L. P., 2006; 

Бунијевац, Петровић-Лазић, & Максимовић, 2019); Већина спроведених студија 

које су се бавиле испитивањем фактора који могу утицати на ниво едукације о 

гласу и говору говоре о томе да је битна мотивација (Узелац, Драгичевић, & 

Гламочак, 2022). 

 

Статистички значајна разлика у просечном информисању о значају вокалне 

хигијене гласа постоји када се компарирају испитаници са занимањем које 

укључује и не укључује интезивно коришћење гласа. Инфомисанији су они чије 

занимање укључује интезивно коришћење гласа  (М=22,91) у односу на оне који не 

укључују ово занимање (М=16,44). Вокални професионалци су особе које користе 

глас као основно средство своје професионалне активности. Користе га у много 
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већем обиму, дужини трајања, већем интензитету и под разним професионалним и 

микроклиматским условима (Крејовић-Тривић, Миловановић, Ј., Milovanović A., 

Тривић, Вукашиновић, Јотић, Павловић, & Ђукић, 2016; Бунијевац, Петровић-

Лазић, Јовановић-Симић, Кулић, & Максимовић, 2017). Полупрофесионални 

певачи представљају посебну групу којој певање може бити ризично вокално 

понашање ако се не изводи на оптималан начин. Поремећаји гласа код ове групе 

може бити подједнако озбиљан као и код професионалних певача, чак и озбиљнији 

због мањка информисаности у начела правилног вокалног понашања. Један од 

начина како би се могла подићи њихова свест о вокалној хигијени је организовање 

радионица и семинара (Ковачић, & Буђановац, 2000). 

 

Када је у питању пушачки статус, статистички значајна разлика постоји 

само на једном питању: Вокални нодули или чворићи на гласницама догађају се 

само пушачима (χ²=6,267, p=0,012). Већи проценат непушача зна тачан одговор 

(59,3%) у односу на пушаче (26,3%) али та разлика није статистички значајна. 

 Комзумирање дувана је једна од штетних навика. Пушењем се пре свега мења 

стање резонаторних, артикулаторних и респираторних структура чиме се снижава 

основни ларингеални тон. Уз наведено, пушење може довести и до органских 

промена на гласницама. Слузница постаје отечена и дебља па се покретљивост 

гласница смањује (Bonne, & McFarlane, 1999). Самим тим се погоршава вокални 

квалитет, па се нарушава функција органа за фонацију. 

Ипак, без обзира на све негативне аспекте пушења, поражавајући су 

резултати који говоре како 40% вокалних и 61% елитних вокалних професионалаца 

и даље наставља са пушењем (Timmermans et al., 2002). 

 

          Када је у питању разлика између испитаника са и без хормонских поремећаја, 

разлике постоје на ајтемима: Кафа и газирана пића не штете гласу (χ²=3,918, 

p=0,048), Дуготрајан говор и имитирање невокалних звукова су штетни за глас 

(χ²=4,128, p=0,042), Говор и певање у задимљеном простору не штети гласу 

(χ²=7,078, p=0,008), Промуклост после уметничког наступа сасвим је нормална 

ствар (χ²=6,556, p=0,010), Промене гласа могуће су у време предменструалног 
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синдрома (χ²=6,556, p=0,010) и Вокални нодули или чворићи на гласницама 

догађају се само пушачима (χ²=5,075, p=0,024). Сви испитаници (100%) са 

хормонским променама успешнији су на наведеним питањима у односу на оне који 

немају хоромске промене. На осталим ајтемима не постоји статистички значајна 

разлика између мушкараца и жена у информисаности. Статистички значајна 

разлика не постоји с обзиром да је статистичка значајност т теста више од граничне 

(t =1,342, p=0,184). Код хормонске неравнотеже чест се јављају промене у висини и 

квалитету гласа. Чак и мање промене гласа могу представљати траг хормонске 

неравнотеже као што је хронични хипотиреоидизам или почетни микседем код 

старијих особа. Пролазне промене гласа током менструације и у трудноћи су 

уобичајене. Неповратне промене гласа могу бити изазване применом хормона у 

лечењу тегоба у менопаузи. Широка употреба анаболичких стероида нагло је 

повећала ризик трајне вирализације гласa (Brodnitz, 1971). 

            Пубертет и менопауза утичу на вокалну продукцију. Хормони током 

менструалног циклуса покрећу гласовне промене и перцептивне особине гласа. 

Подаци овог истраживања показују да глас варира у зависности од плодности жене. 

(Pipitone, & Gallup, 2008). 

 

Статистички заначјне разлике у нивоу информисаности о значају вокалне 

хигијене гласа између испитаника који се баве музиком и оних који се не баве 

музиком није статистички значајна. Односно, разлике не постоје ни на једном  

ајтему. Дакле, обе компариране групе показују сличну информисаност. Међути, 

друге студије наводе да функционални поремећаји фонације настају због 

недовољног познавања смерница вокалне хигијене. Статистички подаци показују 

да 20% одраслих особа који су по занимању наставници, имају неки од поремећаја 

гласа, односно, 38,6% вокалних професионалца има проблем с гласом, док је код 

непрофесионалца тај проценат двостуко мањи (само 16%) (Heđever, 2002). Такође,  

Heđever, Farago, & Huskić (2007) истичу да су поремећаји гласа најзаступљенији 

код наставника због недовољног познавања смерница вокалне хигијене и најчешћи 

проблем који се јавља код њих је вокални замор. 
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6. Закључак 

 

Вокална терапија побољшава дисање, абдоминалну потпору и смањује 

претерану мишићну активност ларинкса и врата. Такође се бави и вокалном 

хигијеном која обухвата технике којима се смањује вокални напор, злоупотреба 

гласа, боравак у бучној просторији, одржавање влажности и хидратације грла, 

избегавање конзумирања цигарета или боравка у задимљеним просторијама, 

алкохола, газираних напитака и других штетених супстанци. 

 

 ,,Не постоји статистички значајна разлика у нивоу информисаности о значају 

вокалне хигијене између испитаника мушког и женског пола”. Иако су жене у 

просеку нешто инфомисаније (М=20,69) у односу на мушкарце (М=17,97), 

разлика ипак није статистички значајна.  

Овим резултатима потврђена је прва хипотеза. 

 

 ,,Постоји статистички значајна повезаност између узраста испитаника и 

информисаности о значају вокалне хигијене”. Испитаници три старосне доби се 

статистички значајно не разликују у просечној информисаности (F=1,151, 

p=0,322). Иако испитаници старости 31 до 40 година у просеку нешто 

инфомисаније (М=22,09) у односу на оне страости 20 до 30 година (М=18,69) и 

оне испитанике старости преко 41 године (М=19,55), разлика ипак није 

статистички значајна.  

Овим резултатима потврђена je друга хипотеза. 

 

 ,,Постоји статистички значајна повезаност у нивоу информисаности 

испитаника о значају вокалне хигијене гласа у односу на њихов степен 

образовања”. Статистички значајна разлика у просечном информисању о 

значају вокалне хигијене гласа постоји када се компарирају испитаници 

различитог образовног нивоа (F=4,578, p=0,005). Испитаници са мастер 

академским и докторским студијама показују највиши ниво инфомисаности 

(М=24,20), следе они са основним струковним и академским студијама 
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(М=19,4). Испитаници са средњим (М=16,83) и основним образовањем 

(М=16,33) имају сличан ниво информисаности.  

Овим резултатима је потврђена трећа хипотеза. 

 

 ,,Постоји статистички значајна повезаност у нивоу информисаности 

испитаника о значају вокалне хигијене гласа у односу на њихово занимање”. 

Инфомисанији су они чије занимање укључује интезивно коришћење гласа  

(М=22,91) у односу на оне који не укључују ово занимање (М=16,44).  

Овим резултатима није потврђена четврта хипотеза. 

 

 ,,Не постоје статистички значајне разлике у нивоу информисаности испитаника 

о значају вокалне хигијене гласа у односу на њихов пушачки статус”. 

Статистички значајна разлика не постоји међу испитаницима различитог 

пушачког статуса с обзиром да је статистичка значајност т теста више од 

граничне (t =-0,023 , p=0,982). 

Овим резултатима је потврђена пета хипотеза. 

 

 ,,Не постоје статистички значајне разлике у нивоу информисаности о значају 

вокалне хигијене гласа између испитаника који имају неки хормонски 

поремећај и испитаника који немају хормонске поремећаје”. Међу 

испитаницима са и без хормонског поремећаја на просечној информисаности о 

значају вокалне хигијене гласа, статистички значајна разлика не постоји с 

обзиром да је статистичка значајност т теста више од граничне (t =1,342, 

p=0,184). 

Овим резултатима је потврђена шеста хипотеза. 

 

 ,,Постоји статистички значајна разлика у нивоу информисаности о значају 

вокалне хигијене гласа између испитаника који се баве неким видом музике и 

испитаника који се не баве оваквим активностима”.  Међу испитаницима који 

се баве и оних који се не баве музиком на просечној информисаности о значају 
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вокалне хигијене гласа, статистички значајна разлика не постоји с обзиром да 

је статистичка значајност т теста више од граничне (t =0,577, p=0,566). 

Овим резултатима није потврђена седма хипотеза. 

 

 

            Спроведено истраживање о информисаности грађана о значају вокалне 

хигијене гласа може представљати основу за даље истраживање како би се стекао 

што бољи увид о информисаности и евентуално уочиле специфичности за одређену 

групу испитаника све у циљу потврде значајности увођења едукације 

становништва. 
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8.  Прилог 

Pušenje šteti glasu. 
T Ne znam N 

Vikanje nije dobro za zdravlje glasa.  
T Ne znam N 

Korištenje kontracepcijskih pilula utiče i na glas.  
T Ne znam N 

Pevači bi trebali manje spavati od drugih ljudi. 
T Ne znam N 

Glas je stvar nasleđa i nije ga moguće menjati i 
usavršavati.  

T Ne znam N 

Dobro je uzimanje obilnog obroka (večere) 
nakon koncerta. 

T Ne znam N 

Jak kašalj je simptom prehlade, ali ne šteti glasu.  
T Ne znam N 

Kafa i gazirana pića ne štete glasu. 
T Ne znam N 

Vokalni zamor je fenomen prisutan samo u  kod 
operskih pevača. 

T Ne znam N 

Pevanje ili duži govor s prehladom je štetno za 
glas. 

T Ne znam N 

Jako začinjena hrana dobra je za zdravlje glasa. 
T Ne znam N 

Promuklost se može ukloniti samo lekovima. 
T Ne znam N 

Pijenje većih količina vode zdravo je za glas . 
T Ne znam N 

Vokalna higijena znači lečenje bolesti grla.  
T Ne znam N 

Terapijom glasa isključivo se bavi 
otorinolaringolog.  

T Ne znam N 

Česta ili dugotrajna promuklost siguran je znak 
poremećaja    glasa. 

T Ne znam N 

Vrlo glasno smejanje zdravo je za glas . 
T Ne znam N 

Dugotrajan govor i imitiranje ne vokalnih 
zvukova su štetni za glas. 

T Ne znam N 
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Često pročišćavanje grla nije dobro za glas.  
T   Ne 

znam 
N 

Klimatske promene(temperature,vlažnost 
vazduha) mogu nepovoljno uticati na glas. 

T Ne znam N 

Odmor i relaksacija su značajni za zdravlje 
glasa. 

T Ne znam N 

 Govor i pevanje u zadimljenom prostoru ne šteti 
glasu.  

T Ne znam N 

Pevanje bi trebalo prekinuti  a govor svesti na 
minimum za vreme trajanja bolesti pre svega 
disajnih  puteva. 

T Ne znam N 

Stresne situacije negativno utiču na glas. 
T Ne znam N 

Promuklost posle umetničkog nastupa sasvim je 
normalna stvar. 

T Ne znam N 

Promene glasa moguće su u vreme 
predmenstrualnog sindroma. 

T Ne znam N 

Za dobar glas je vrlo važan uredan ritam 
spavanja. 

T Ne znam N 

Glasno šaptanje manje je štetno za glas od 
umereno jakog govora.  

T Ne znam N 

Vokalni noduli ili čvorići na glasnicama 
događaju se samo pušačima.  

T Ne znam N 

Govor u bučnom prostoru opasan je za zdravlje 
glasa. 

T Ne znam N 

Zloupotreba glasa je tehnika govora kojom se 
imitira dječji glas. 

T Ne znam N 

Dobra fizička kondicija važna je za pevače i 
glumce. 

T Ne znam N 

Prosečna visina ženskoga glasa je 300 Hz.  
T Ne znam N 

 

Упитник о вокалној хигијени (одговори на питања су болдовани). 
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