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I. Úvod
Tak jako v mnoha dalších oborech rozvoj síťových technologií a internetu značně rozšířil i
prostředky a možnosti pro obousměrnou hudební uměleckou interakci na dálku v podobě
distribuované společné hry či vystoupení, umělecké hudební tvorby a distanční výuky. Tyto
prostředky přinášejí další možnosti mezinárodní kulturní výměny. Jejich využíváním v praxi
se rozšiřují formy distanční spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a jejich pedagogy,
dochází k propojování umělců, vytvářejí se alternativy k tradičním postupům, např. v
distančním hodnocení uměleckých výkonů nebo v tvůrčích distribuovaných hudebně
tanečních představeních. Studenti, pedagogové a umělci se tak mohou zapojovat do
mezinárodních programů spolupráce, které vedou ke zvýšení znalostí a dovedností
zúčastněných a to bez ohledu na národnost.
Možnosti distanční spolupráce v hudebním umění nebo vzdělávání tak jsou v řadě zemí
předmětem výzkumu již od dob vynálezu elektroakustického přenosu zvuku v [Farner et al.
2018] a na dané téma existuje celá řada dostupných publikací. V ČR byly prezentovány na
mezinárodní konferenci NPAPW 2019, Praha HAMU (NPAPW). Její součástí byla i možnost
si různé technologie pro vzdálenou spolupráci vyzkoušet. Řadu experimentů realizovalo i
Výzkumné centrum hudební akustiky (projekt TL1000106, TAČR Éta). Cílem této Metodiky
nízkolatenčních audiovizuálních přenosů pro distanční vzdělávání a spolupráci v hudebním
umění je shrnout a propojit výsledky experimentů z tohoto projektu s výsledky jiných autorů a
sestavit obecná metodická doporučení k problematice distančních přenosů v oblasti hudební
výuky a společné souhry.
Zásadním faktorem pro souhru hudebníků při distančních hudebních vystoupeních
(Networked Music Performance, NMP [Gabrielli a Squartini 2016)]) je zpoždění mezi
okamžikem, kdy se děj odehrál na jedné straně přenosového řetězce a kdy jej uslyší vzdálený
účastník (latence). Zatímco u analogového přenosu signálu tato prodleva odpovídá rychlosti
šíření elektroakustického signálu v použitém mediu, digitalizace, která přináší rozsáhlejší
možnosti volného propojení účastníků i přenosu signálu, do přenosového řetězce vnáší
dodatečně zpoždění, které souvisejí s převodem, zpracováním, paketizací signálu a s činností
síťových prvků v trase signálu.
Latence má na vnímání posluchačem stejné účinky jako prodleva, se kterou se setkáváme
při šíření zvukové vlny na delší vzdálenost. Vyskytuje se i přirozeně při prezenční souhře
vzdálenějších hudebníků, např. na rozměrném pódiu: Při vzdálenosti krajních hudebníků ve
filharmonickém orchestru 15 m odpovídá prodleva v šíření zvuku cca 44 ms (dáno rychlostí
šíření zvuku, cca 340 m/s). Za těchto okolností pak souhru musí řídit dirigent. Značná
prodleva mezi okamžikem, kdy hudebník začne hrát tón a kdy jej začne slyšet, přirozeně
existuje i u některých hudebních nástrojů, například u klavíru, kde je opožděno rozeznění
tónu proti stisku klávesy o 30 až 100 ms v závislosti na typu úhozu (slabý, pomalý, silný,
rychlý) odpovídajícímu hudební dynamice (piano/forte) a artikulaci (legato/staccato)
(Askenfelt at al. 1990); obdobně je tomu u varhan při velké vzdálenosti mezi klaviaturou a
píšťalami. Hudebníci jsou tak na určitou asnychronicitu při své samostatné hře zvyklí a jsou
schopni ji tolerovat či kompenzovat a tato pak může být i součástí specifického stylistického
efektu (studie v klasické hudbě ukazují tuto schopnost až do hodnot v rozmezí 25 až 50 ms
[Lago et al. 2004, Mäki-Patola 2005, Holub et al. 2010, Barbosa et al. 2011]). Pokud se však
tato prodleva blíží, či dokonce překračuje uvedenou mez, dochází k narušení hudebního
vnímání hudebníků, ke zpomalování tempa či k úplné neschopnosti provádět synchronní
souhru. Vývoj technologií vede k minimalizaci tohoto zpoždění, je tak možné se při propojení
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mnoha destinací dostat i pod 30 ms. Prvky a spojení, které dosahují těchto hodnot latence lze
označit za nízkolatenční (například softwarové řešení LoLa [LoLa] s latencí zvuku cca 6 ms a
obrazu 40 až 50 ms či hardware řešení MVTP [MVTP] s latencí zvuku 1 ms a obrazu 7 ms
[Ubik 2019]).
Nízké hodnoty zpoždění jsou podmínkou většiny synchronních hudebních aktivit, nejsou
však jediným podstatným faktorem pro uskutečnění úspěšné a kvalitní distanční hudební
aktivity. Z výzkumů vyplývá, že k dosažení úrovně distanční interakce srovnatelné s
prezenční je nutné věnovat pozornost dalším aspektům přenosového řetězce, jejich nastavení
a uspořádání (kamery, audio a video zařízení, mikrofony, reproduktory či sluchátka, akustické
vlastnosti prostoru). Vedle technických podmínek je podstatným faktorem distanční úspěšné
interakce i přizpůsobení obvyklých postupů. Kamera ani stereofonní mikrofony nedokáží
zcela nahradit informace, které účastníci při prezenční formě interakce získávají pohybem po
místnosti, pootočením hlavy či hmatem. Tradiční postupy doposud používané v prezenčních
formách daných aktivit je tak nutné v dílčích aspektech přizpůsobit nové formě předávání
informací. V literatuře i v této metodice jsou zejména řešeny zobecnitelné faktory distančních
forem interakce. Uzpůsobení postupů se váže ke konkrétním případům a je nutně spojeno s
účelem distančního přenosu a preferencí jeho účastníků. Vyzkoušení a přizpůsobení reálného
provedení distanční spolupráce před samotným uskutečněním aktivity je tak velmi
podstatným krokem.
Prezentované zásady pro distanční hudební interakci nebo vzdělávání jsou vhodné i pro
distanční aktivity provozované běžně dostupnými komunikačními prostředky a službami
(např. pro výuku pomocí běžných telekonferenčních aplikací [Drammers 2009]). Tyto
prostředky však mají relativně vysokou latenci (150 – 200 ms [Ubik et al. 2020]) a užívají
kompresi či dodatečné úpravy signálu, které snižují kvalitu zvuku a obrazu, nemusí tak být
vhodné pro přenos hudebního interakce. V poslední řadě lze uvedené poznatky a doporučení
užít i v mnoha dalších aktivitách, jejichž podstatnou složkou je zvuk či časová souhra
(například tanec či divadlo).
Následující souhrn poznatků vychází z experimentů realizovaných celou řadou různých
autorů. Experimenty byly zaměřeny na výzkum záležitostí ovlivňujících hudební souhru a
kvalitu hudebního vystoupení v případech, kdy část hudebníků hraje z jiného místa a audio a
video informace se mezi hudebníky přenášejí prostřednictvím sítě internet (viz kapitola II.).
Tyto distanční hudební interakce se vyskytují i při výuce hudebníků a při hodnocení jejich
dovedností, takže souhrn zahrnuje i poznatky z experimentů z distanční výuky a z použití
internetu pro distanční hodnotící panely (viz kapitola III.).
V jednotlivých kapitolách a podkapitolách jsou uvedeny jak výsledky experimentů z
literatury (uvedeny v bibliografických odkazech v textu), tak shrnutí vlastních experimentu
realizovaných autory metodiky, které doplňovaly a ověřovaly publikovaná poznání (uvedeny
v textu bez odkazů). Autoři realizovali i distribuovaná distanční umělecká hudební vystoupení
(organizovaly je společně HAMU a CESNET). Závěry z nich potvrdily všechny poznatky z
literatury uvedené v kapitole II., takže v této metodice na ně nejsou žádné konkrétní odkazy
(vystoupení byla veřejně přístupná a záznamy lze shlédnout online např. [NPAPW]).
Jelikož však v době vydání této metodiky ještě nebyly veřejně publikovány všechny
výsledky z vlastních experimentů z distanční výuky a hodnotících panelů, jsou v kapitole IV.
shrnuty i základní informace potřebné pro objasnění navrhovaných metodických doporučení
týkající se výuky a experimentů provedených na HAMU. Zájemce o tuto metodiku tak má
závěry z těchto experimentů k dispozici ještě před jejich publikováním v odborné literatuře.
Metodická doporučení pro distanční hudební interakci a vzdělávání jsou pak uvedena v
kapitole V.
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II. Souhrn poznání o distanční hudební interakci
V subjektivním vnímání situace zprostředkované sítěmi ty internet účastníky společných
distančních hudebních vystoupení (Network Musical Performance, NMP) nebo vzdělávacích
aktivit či hodnotících panelů bylo autory metodiky vysledováno několik faktorů, které jej
ovlivňují:
a) objektivní vlastnosti přenosů (parametry přenášeného zvuku a obrazu, parametry sítě,
parametry přenosových zařízení, akustické vlastnosti prostoru, parametry snímacích a
zobrazovacích zařízení),
b) subjektivní přístup k technice a k přenosům (ochota využívat distanční formy interakce,
spokojenost s kvalitou propojení, aktivní zapojení se účastníka do interakce, vůle po
objevování a inovacích),
c) subjektivní prožitky při distanční interakci (vnímání reálnosti podnětů a reakcí, míra
zprostředkování prostředí, ponoření se a zapojení účastníka do děje, očekávání a radost z
interakce, přirozenost a předvídatelnost společných postupů),
d) Psychické a fyzické stavy účastníka (například zdraví, nemoc, přizpůsobivost, odolnost)
Subjektivní faktory (b, c, d) je obtížné zobecňovat. Jejich obvyklý vliv je v této metodice
popsán v kapitole III. o společných vystoupeních, výuce a hodnotících panelech a jejich
důsledky lze vysledovat ve slovních hodnoceních experimentální výuky v kapitole IV.
Objektivní vlastnosti (a), jejich účinek na NMP (též na distanční výuku nebo hodnocení
hudebních uměleckých dovedností) a jejich optimalizace pro využití distanční technologie v
praxi shrnují následující podkapitoly:

II. 1) Vliv latence na interakci mezi účastníky při hudebním vystoupení
Základem společných hudebních vystoupení je funkční hudební interakce a komunikace
založená na sluchových a zrakových vjemech. V distančním způsobu propojení pomocí
internetu (oproti přímé a prezenční situaci) jsou při interakci a komunikaci množství a
intenzita senzorických vjemů účastníků, předjímání toho, co nastane, i následné reakce vždy
limitovány použitými snímacími a reprodukčními prostředky, prostředím, ve kterém se
posluchači nacházejí, a časovými efekty vzdálenosti, na kterou se předávané informace šíří
(Nash 2000). Kvalitu vzájemné komunikaci tak při NMP (ale i při hudební interakci v rámci
výuky) ovlivňují jak časové, tak prostorové faktory.
Časové faktory souhrnně charakterizuje celková latence (prodleva vnímaná jako opoždění)
při předávání audiovizuálních informací (AV) mezi účastníky. Latence jedním směrem (od
účastníka A k účastníkovi B) se skládá z celkové doby zpracování AV na vstupu a výstupu
(processing time) a doby přenosu po sítí (network latency). Na době zpracování se podílejí:
1. doba A/D převodu mikrofonního/ kamerového signálu na vstupu a D/A na výstupu při
reprodukování zvuku a zviditelnění obrazu (zanedbatelná), 2. doba potřebná k
zaznamenání/zobrazení celého snímku kamerou/zobrazovacím zařízením, 3. ukládání/čtení
AV signálů do/z mezipaměti, 4. zpracování AV dat z mezipaměti do/z přenášených datových
celků (paketizace/depaketizace). Na době přenosu sítí se podílejí vlastnosti a složitost
síťového spojení mezi účastníky: A. vzdálenost, B. počet a typ elektronických mezičlenů
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přenášejících pakety, C. množství souběžně sdíleného dalšího datového provozu po síti
(faktory B. a C. lze minimalizovat využitím dedikovaného spojení).
V psychoakustických experimentech bylo prokázáno, že zatímco slovní konverzace je
možná až do jednocestného zpoždění 500 ms (Holub 2007), k jemné synchronní hudební
interakci při hudební hře je přijatelné zpoždění nanejvýš mezi 15 až 40 ms (limity
obousměrné prodlevy, za kterou slyší jeden účastník odezvu svého distančního partnera na
svůj zvuk, jsou 2x větší). Tyto limity nejsou jednoznačné. K jejich zjišťování byl proto
zaveden pojem práh pro společné vystupování (Ensemble Performance Threshold, EPT
[Schuett 2002]), který definuje jako limitní takovou latenci, při které se efektivní real-time
hudební souhra změní z možné na nemožnou. Jelikož vnímání jemné hudební interakce
ovlivňuje řada dalších kvalitativních faktorů: výraz (dynamika a artikulace), hudební styl
(rytmus, melodie, harmonie), hudební vjemy (výška a barva tónů), hudební struktura/forma,
hudební zkušenosti (dovednostní strategie), doplňkové zpětnovazební vjemy (zrakové či
hmatové) nebo i poslechové podmínky (Barbosa 2011), rozdílné hodnoty EPT latencí v
různých publikacích se tak liší adekvátně faktorům, které převládaly v hudbě při její
prezentaci v realizovaných experimentech.
Strategie, jak se při NMP hudebníci vyrovnávají s latencí audiovizuálních podnětů, byly
experimentálně ověřovány v závislosti na stylu a tempu hudby (Carôt 2007), ale i dalších
faktorech. Při nízké latenci zvuku (do 25 ms) probíhá realistická interakce, obdobná jako při
prezenční souhře. Nad 25 ms převládne strategie vedoucí a následovatel (master - slave), při
které vedoucí hudebník určuje tempo bez zpětné vazby na ostatní a ti ho následují (takto
dokáží tolerovat až do 100 ms [Barbosa 2011]), nebo (častěji) opožděné hraní (laid-back),
kdy se vůči stanovenému společnému taktu hudebníci opožďují (podvědomě čekají na
ostatní).
Uvedené podvědomé reakční strategie jsou příčinou toho, že při latenci 10 - 15 ms mají
hudebníci tendenci ke zrychlování tempa (Chafe et al. 2010) (předjímají, že bude tón zpožděn
a snaží se nesynchronicitě předejít). Do 20 - 25 ms udržují stabilní tempo (měřeno jako
odchylky od metronomu, přehled viz [Repp 2005]) a hodnocení kvality NMP i pocitů
hudebníků při hře jsou pozitivní. Při latencích mezi 20 - 25 až 50 - 60 ms se postupně tempo
snižuje, hodnocení kvality hry i pocitů ze hry se zhoršují k velmi negativním. Zatímco do 25 30 ms jsou nepřesnosti nástupu tónů (imprecision) a opoždění (asymmetry) jednoho
hudebníka oproti druhému (distančnímu) téměř konstantní (Farner et al. 2009), nad touto
hranicí se zhoršují. Nad 60 ms je hudební interakce velmi těžká a nastává netolerovatelné
zhoršení kvality [Chew et al. 2005)]. Při těchto latencích zácvik a tréning může vést k
vytvoření strategie nevnímat ostatní účastníky (strategie auto-pilot), což ve spojení s
vhodným typem „dirigenta“ (všichni účastníci mají stejný sesynchronizovaný metronom)
umožní, že hudební vystoupení pro posluchače zní synchronně, ale hudebníci jsou ve stresu a
nemají hudební prožitek, což se projeví i na výsledné kvalitě (hudebníci hodnotí hru jako
nevyhovující). Pro výuku je tato interakční strategie zcela nepoužitelná.
Při větších latencích (od 55 do 80 ms) dochází k dalšímu zpomalování tempa. U pomalého
nasazení tónu (např. u legata tónů smyčcových nástrojů) je zpomalování tempa větší, ale
vnímané počátky tónu spolu více souzní (Barbosa et al. 2011). Dle Wright (2008) je při
pomalém nasazení vytvoření vjemu, že už se tón rozezněl, více opožděné a nepřesné vůči
počátku jeho akustického signálu. Je tak obtížnější sluchem rozlišit pořadí překrývajících se
zvukových událostí (Bregman 1990). Hudebníci při tom ale reaguji již na počátek signálu a
celek proto více souzní. Naopak, krátký, ostrý nástup tónů (např. u bicích nástrojů), ale také
vyšší hlasitost a rychlejší tempo, snižují EPT (klesá tolerance posluchače k rytmickým
nepřesnostem [Barbosa et al. 2011]). Hudebníci při nich sice při vyšší latenci nesnižují tempo
proti předepsanému o tolik, jako při pomalých nástupech (při menší hlasitosti či pomalém
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tempu), ale rytmická synchronicita tónů je horší (hudebníci na sebe méně čekají, každý se
individuálně snaží udržet tempo sám za sebe). Vliv na snížení tempa má i barva zvuku
(timbre). Hraní na hudební nástroje, jejichž zvuk se vyznačuje plošším spektrem s vyšší
entropii (má více šumový charakter [Rottondi et al. 2015]) nebo spektrem s vyšší frekvencí
těžiště spektra (má vyšší ostrost), je při vyšší latenci více náchylné na snížení tempa (Rottondi
et al. 2017). I když jsou vizuální vjemy při interakci hudebníků důležité (např. rytmické
pohyby těla hudebníka při hře), pro hudební souhru je zásadní nízká latence zvuku (do 25
ms). V případě většího zpoždění obrazu než zvuku se hudebníci dokáží synchronizovat i jen
sluchem).
Závěry z literatury i z vlastních experimentů autorů této metodiky (viz následující kapitoly)
lze shrnout tak, že obecně pro souhru v náročné klasické hudbě musí být latence (zejména
zvuku) pod psychoakustickým limitem 25 ms (30 ms). V současné době tento limit již
nízkolatenční technologie splňují (u zvuku i obrazu MVTP, u zvuku LoLa). Propojení
hudebně vzdělávacích institucí nebo koncertních prostorů ve vyhrazené (dedikované) internet
síti do vzdálenosti cca 3000 km (v rámci Evropy) je pro NMP použitelné (ověřené) a nabízí
rozšířené možnosti při hudební spolupráci a vzdělávání.

II. 2) Prostředky pro datové síťové přenosy
Přenosová zařízení
Prostředky pro distanční hudební interakci v současnosti využívají zejména spojení po
internetové síti, která je univerzálním prostředím pro vzdálenou elektronickou komunikaci.
Běžně dostupné komunikační služby a zařízení (počítače, telefony či tablety s webkamerou či
telekonferenční zařízení) jsou obvykle používány k běžnému interaktivnímu audiovizuálnímu
propojení uživatelů a za tímto účelem jsou také vyvíjeny. Kvalita zvuku a obrazu je
optimalizována pro přenos mluveného slova a nenáročného záběru uživatele s důrazem na
spolehlivost, nízký objem přenášených dat a bezobslužnost. Výsledné parametry se z hlediska
NMP vyznačují nízkou kvalitou AV a nevhodně dlouhou latencí danou jak způsobem
zpracování AV dat vstupních/výstupních zařízení, tak procesem multiplikovaného síťového
přenosu datových paketů na velké vzdálenosti internetem. Typické hodnoty latencí těchto
prostředků souhrnně vyjadřuje Tabulka 1 v položce běžné služby typu Skype či Zoom.
Tab. 1: Hodnoty latence u jednotlivých zařízení a služeb
MVTP

LoLa

Běžné služby typu Skype či Zoom

Audio latence

1 ms

6 ms

150-220 ms

Video latence

7 ms (TICO)

41 ms (JPEG)

neznámá (nad 200 ms)

Pro obvyklou konverzaci i základní výklad ve výuce jsou tyto latence i komprimovaný
zvuk a obraz použitelné. Požadavky na latenci a kvalitu zvuku a obrazu ale splňují až
nízkolatenční technologie u nichž lze předpokládat stále větší rozšíření do praxe (nejen pro
hudební účely).
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Základem snížení processing time latence je zkrácení procesů zpracování a paketizace dat a
jejich okamžité předávání mezi periferiemi a sítí. Například s programem UltraGrid
(UltraGrid) lze dosáhnout latence okolo 50 ms (Monache et el. 2018). Ta sice přesahuje limit
EPT, ale je lepší, než u běžně dostupných konferenčních služeb. Program LoLa (LoLa) s
grafickým uživatelským rozhraním umožňuje dosáhnout nízkých latencí (6 a 41 ms, viz
Tabulka 1), k jejich dosažení je však již třeba náročnější hardware a periferie. Specializované
zařízení MVTP (Modular Video Transmission Platform [Ubik 2017]), které nahrazuje PC a
jeho hardwarové periferie, snižuje latenci až na 1 a 7 ms (viz Tabulka 1).
K uvedeným latencím se ještě přidává zpoždění dané překonáváním vzdálenosti na cestě
mezi účastníky (rychlejší sítě mají latenci kratší), doba zpracování AV na vstupu/výstupu
(network latency) a doba potřebná k vyčtení video obrazu z kamery a k jeho zobrazení (u
zobrazovacích zařízení se liší i dle použitých rozlišení a snímkovacích frekvencí). Zatímco
vzdálenost účastníků je daná, výběru kamer a zobrazovacích zařízení je nutné věnovat
mimořádnou pozornost.
Přenos datových paketů sítí
Mezi lokacemi dvou účastníků jsou data přenášena sítí (nejčastěji internetem) v podobě
paketů (spojení bloků dat s hlavičkou). Počet bitů hlavičky závisí na použitém síťovém
protokolu (packet data overhead < 1000 bit). Při použití malé délky bloku je stejný počet
vzorků přenášen větším počtem paketů a tak se sítí přenáší i větší počet hlavičkových bitů
přidaných k přinášeným datům (příklad nárůstu overhead dat pro ADSL síť viz např. [Carôt
et al. 2006]).
V síťovém provozu dochází k šíření paketů síťovým vedením (rychlost šíření je u
měděných kabelů cca 0,8 a u optických 0,7 rychlosti světla ve vakuu). Latenci na vedení
(propagation delay) lze zhruba odhadnout na cca 5 μs/km (Rottondi 2017). Další latenci
způsobuje zpracování paketů elektronikou na počátku a na konci vedení (transmission delay),
kde zpoždění je dáno šířkou pásma použitých interface zařízení a objemy dat celkového
provozu, a elektronikou v uzlech trasy (v přepínačích a obnovovačích), ve kterých je zpoždění
(processing delay) závislé na: topologii sítě, operátorem sítě zvolených způsobech ochrany
dat garantujících kvalitu přenosu, použitých algoritmech obnovy signálu a na čekání paketů
ve frontě. Obecně celkovou síťovou latenci nelze stanovit, je v čase proměnná a má charakter
náhodné veličiny se statistickou distribucí danou výše uvedenými vlastnostmi sítě (Lucas
1997).
Jestliže paket dat dorazí na koncovou přijímací elektroniku poškozen (s nesprávnou
hodnotou některých bitů) nebo je v časové sekvenci opožděn (jitter, packet loss), dochází u
dalšího účastníka k narušení hodnot v časovém sledu dat nebo i k výpadkům v AV signálech
(jestliže se do doby vyprázdnění pomocné mezipaměti nepodaří paket s dalšími daty
přijmout). Existuje a stále je vyvíjena celá řada technických a softwarových řešení, jak chyby
minimalizovat, opravovat a retušovat, která však vždy přidávají latenci. Rozbor podstaty,
alternativ a vhodnosti jejich použití však již přesahuje rozsah této metodiky (přehledně viz
např. [Rottondi 2017]). Jejich použití pro NMP nemusí být přínosné. V případě, že bitové
chyby nenastávají často, dochází k ojedinělým výpadkům (do 2% všech paketů) pakety jsou
krátké (do cca 4 ms), je pro vhodnější připustit krátkodobý artefakt ve zvuku či obraze než
hudebníky vystavovat stresu vlivem prodloužené latence (zejména pokud by se měla blížit
prahové hodnotě). Krátké chyby mohou být při hudebním projevu zamaskovány dalšími
zvuky a účastníci si je také dokáží odmyslet. Vnímání výpadku lze také snížit tím, že se do
příchodu dalšího paketu namísto ticha do signálu vloží šum (Rottondi et al. 2017). Účastníci
obvykle projevují vyšší toleranci k chybám v přenosech při nácviku společného vystoupení
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nebo provádění výuky (vlastní zkušenost autorů vyplývající z experimentů). Ztráta paketů
však představuje problém, zejména pokud je vystoupení určeno pro třetí osoby (posluchače a
diváky). Vhodné parametry sítě tak jsou často pro úspěšnou či vysoce kvalitní interakci
zásadní a tyto požadavky výrazně narůstají s kvalitou přenášených AV dat. Někteří správci sítí
mohou zaručovat, že pravděpodobnost ztráty paketu je zanedbatelná a nepravidelnost v
doručení paketu je přijatelně malá (například pro akademickou síť italského správce je
uváděna packet loss probabilitty 10-6 – 10-8, jitter < 1 ms [www.garr.it]).
Pro účely živých NMP a zajištění nejvyšší kvality zvuku a obrazu přenášených
nízkolatenční technologií jsou proto používána jednoúčelová specializovaná (dedikovaná)
síťová propojení (například národní akademické sítě) při jejichž použití pak ovlivňuje
interakci zejména jen network latence.

II. 3) Prostředky pro snímání a reprodukci zvuku a obrazu
Ve srovnání s prezenční situací se při distanční situaci zvuk i obraz mezi účastníky přenáší
přenosovým řetězcem (viz. Obr. 1). Vlastnosti použitých prostředků a okolností snímání
zvuku a obrazu ovlivňují jeho kvalitu a kvalitu vzájemné interakce, avšak také i požadavky na
objemy dat přenášených sítí.

Obr. 1: Schéma přenosu zvuku v prezenční (nahoře) a distanční (dole) situaci. Oblé šipky v
nákresu znázorňují povahu zpětné vazby či echa.
Digitální zvuk
Sluchové vjemy jsou základem hudební interakce. Podmínky distanční interakce tak lze
podstatně ovlivnit nastavením komponent přenosového řetězce v jeho digitální, ale zejména
elektroakustické části (volbou mikrofonní techniky či volbou umístění i parametrů mikrofonů,
reproduktorů) lze podstatně ovlivnit podmínky interakce.
Současné analogově digitální (A/D) převodníky (součást zvukových interface nebo MVTP
zařízení) mají zanedbatelnou nelinearitu i latenci (pro vzorkovací frekvenci fvz = 48 kHz je cca
21 μs, dáno 1/fvz ). Mají volitelnou vzorkovací frekvenci (fvz = 44, 48, nebo i 96, 192 kHz),
volitelný počet bitů (L = 16 nebo 24, tomu odpovídá dynamický rozsah kvantizačních hladin
2L) a počet vstupů/výstupů (1 až 16), přičemž frekvence s mimo rozsah 1/2 fvz jsou filtrovány
antialiasingovým filtrem (jeho účelem je, aby tyto frekvence nevytvářely chybné zrcadlící se
frekvence vůči fvz). Digitalizovaný signál se k přenosu nepředává vzorek po vzorku, ale z
mezipaměti blok po bloku (délku bloku lze zvolit, obvykle od 64 až po 512 vzorků, delší blok
zvyšuje stabilitu). Zpoždění dat na výstupu bloku je dáno dobou, než se blok naplní plným
počtem vzorků (latence pro fvz = 48 kHz je od 1,3 po 11 ms a poloviční pro fvz = 96 kHz). V
případě potřeby snížit objemy dat, se používá datová komprese nebo rychlé kodeky
(výpočetní algoritmy, které za/dekódují původní signál do menšího počtu bitů, např. Wavpack
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(Kurtisi et al. 2008), Opus (Valin et al. 2013). Obojí vyžaduje práci výpočetního procesoru a
další mezipaměť (obvykle je její délka: buffer = 2 až 16 bloků). Rychlé kodeky prodlužují
latenci cca o 4 až 8 ms (Valin et al. 2013), nejvíce obecně využívané ztrátové kodeky
MPEG/MP3 cca o 20 ms (Lutzky et al. 2004). Pro kvalitní zvuk s nejmenší možnou latencí je
třeba přímý přenos nekomprimovaných dat s krátkou délkou bloku a vysokou fvz.
Mikrofony
K omezení vlivu akustiky prostoru na synchronicitu hudební interakce a k omezení zpětné
vazby při reprodukci zvuku reproduktorem je vhodné používat směrové mikrofony (vhodnější
jsou s ledvinkovou nebo srdcovou směrovou charakteristikou, při úzce směrových je třeba
kontrolovat, aby hudebník při pohybu nevyšel z hlavního snímaného směru). Pokud není při
NMP stylizace součástí uměleckého záměru, snímání zvukového signálu by mělo být
provedeno mikrofonem s nízkým zkreslením a lineární frekvenční charakteristikou, který
poskytuje druhé straně co možná nejpřesnější reprezentaci snímaného zvuku. Dynamický
rozsah mikrofonu (maximální hladina akustického tlaku a úroveň šumu), by měl odpovídat
dynamickému rozsahu snímaného zdroje zvuku (nízký dynamický rozsah, nelineární
přenosovou funkci a vysoký šum mají obvykle vestavěné mikrofony v různých zařízeních
[Renterghem et al. 2011]). Pro nehudební komunikaci (mluvené slovo) lze využít i dostupné
klopové mikrofony, pro hudební interakci ale mohou mít nevhodnou frekvenční a směrovou
charakteristiku i další parametry. U mluveného slova je nutné ověřit, aby při použité
konfiguraci nedocházelo ke zpětné vazbě. Při užití více mikrofonů je třeba již zapojit mixážní
zařízení, nebo přenášet více audio kanálů, což obvykle přináší technické i obslužné potíže
(zejména při výuce).
Reproduktory
Reproduktor je v přenosovém řetězci největším zdrojem zkreslení zvuku (Dobrucki 2011) a
jeho volbě je tak třeba věnovat pozornost. Soustava reproduktorů a výkonového zesilovače by
měla mít v celém pásmu lineární frekvenční charakteristiku a vyrovnanou fázovou
charakteristikou, nízké zkreslení a měla by být schopna reprodukovat celý dynamický rozsah
snímaného zdroje zvuku. Různé účely interakce kladou na reprodukci zvuku odlišné nároky.
Nejvyšší nároky existují u hodnotících panelů či při soutěžích. Při výuce je nutné zajistit,
aby reprodukovaný zvuk přenášel všechny potřebné vlastnosti zvuku, které pedagog hodnotí.
U distančních hudebních vystoupení se nároky odvíjejí se od individuálních požadavků. V
některých nenáročných případech lze využít i vestavěné reproduktory ve zobrazovacím
zařízení, jindy, zejména nacházejí-li se v daném prostoru spolu s dalšími účastníky NMP i
posluchači, pro které je hudební vystoupení určeno, jde v plné míře o elektroakustické
ozvučení. Požadavky je tedy vhodné konzultovat se zvukovým mistrem.
Sluchátka
Sluchátka by měla mít a nízké zkreslení, jejich frekvenční charakteristika by měla být
vyrovnaná v celém slyšitelném pásmu a měla by být vhodně kompenzována (Thiele 1986,
Olive et al. 2013). Sluchátka s otevřenou mušlí nejméně tlumí zvuky okolí a umožňují
hudebníkovi přes sluchátka slyšet svůj vlastní nástroj či dění v místnosti (Ranjan et al. 2015).
I otevřená sluchátka však představují pro okolní zvuk bariéru a zejména u zpěváků jsou
překážkou ve vnímání vlastního hlasu. I když je poslech na sluchátka výhodný z mnoha
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hledisek, v závislosti na kontextu nemusí být vhodný a může pro hudebníky představovat
zátěž.
Snímání obrazu
V případě NMP není kvalita obrazu ani jeho rozlišení pro účastníky zásadní (nejde o
detaily, ale o celkovou situaci). Jsou ale důležité pokud umělecké vystoupení sledují diváci
nebo pro výuku a hodnocení hráčských dovedností. U účastníků se také podílí na
subjektivních pocitech vnoření či zapojení (Monache et al. 2019). Zásadní ale je nízká latence
přenášené obrazové informace. Pro nejkratší latenci ve spojení se zařízením MVTP jsou
nezbytné kamery se SDI výstupem. U současných rychlých kamer lze v rozlišení 4k při 60
FPS dosáhnout latence cca 4 - 6 ms. Tu ale nedosahují všechny kamery. Při pořizování
kamery je tak třeba dohledávat aktuální informace o latenci od výrobců či dodavatelů, kteří
ale tuto latenci obvykle neudávají. Latenci pak lze změřit vysokofrekvenčním osciloskopem v
elektronicky vybavených pracovištích; uvedené hodnoty byly měřeny na pracovišti
CESNET). Pro použití při běžném osvětlení místnosti (bez přisvětlení) jsou vhodnější
citlivější kamery s nízkým šumem ve spojení se světelnými objektivy (např. f 2,8).
Vizualizace přeneseného video signálu na současných rychlých monitorech (obvykle
používaných pro video hry) přidává latenci cca 6 až 25 ms a na velkoplošných TV
obrazovkách cca od 10-20 ms výše (měřeno v CESNET). Obraz určité události (např. kontakt
paličky s blánou bubnu) je tak zejména vlivem zobrazovacího zařízení opožděn za zvukem,
který událost vyvolá. Použití vyššího počtu snímků/s (např. 60 FPS namísto obvyklých 30
FPS) a rychlých zobrazovacích zařízení prodlevu obrazu proti zvuku viditelně zkracuje.
V případě, že NMP využívá i vizuální kontakt (např. při koordinaci pohybu a zpěvu pěvců
v opeře či muzikálu, sledování pohybů dirigenta, apod.), uplatňuje se desynchronizace AV
(Olmos et al. 2009). Zda je výhodnější opozdit zvuk adekvátně k prodlevě zobrazovacího
zařízení nebo, místo vizuálního vnímání gest či pohybů, v tréninku nacvičit synchronizaci
účastníků na vhodné zvukové události (např. na doprovodná, v prezenčních vystoupeních
obvykle nevnímaná nebo i nežádoucí, klapnutí, nadechnutí, vrznutí, apod.), postup ale nelze
obecně stanovit a je třeba v konkrétních případech vyzkoušet. Kritériem vhodnosti řešení
nesouladu mezi zvukem a obrazem pro danou NMP je minimalizace stresu účastníků
(Rottondi et al. 2017). Pro hudební interakci je vždy upřednostněna nízká latence zvuku.

II. 4) Volba prostoru a prostorové uspořádání
Jelikož prostor (a akustika prostoru), umístění mikrofonů, reproduktorů a zobrazovacích
zařízení vůči uživatelům též mění EPT, je nezbytné jim pro NMP i hudební uměleckou výuku
věnovat pozornost. Cílem jejich uspořádání je zprostředkovat u účastníků vjemy a pocity, jaké
by měli při přímé interakci. Jelikož je prostředí na distanční straně vždy jen zprostředkované
(virtuální), pro úspěšnost interakce je důležité, aby prostředí bylo a) účelné a b) umožnilo
používat prezenční zkušenosti a c) obvyklá či očekávaná řešení interakce. K tomu je potřebné
předávat informace, které jsou s řešením na obou stranách kompatibilní (a potlačovat ty
nekompatibilní) (Monache et al. 2018).
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Účastníci
K uspořádání účastníků ve společném virtuálním prostředí (které je tvořeno jednotlivými
propojovanými prostředími) lze využít jak modifikace klasických umístění účastníků při
prezenčních formách interakce (obvykle je vhodnější použít osvědčené varianty rozestavení
hudebníků při nahrávání před mikrofonem než při živém koncertním uspořádání na pódiu),
tak tvůrčím způsobem hledat alternativní rozestavění, které by optimalizovalo
zprostředkování akustického pole a pohledů potřebných pro vizuální kontakt pomocí
nejmenšího množství mikrofonů, kamer a reprodukčních AV zařízení. Jelikož při propojení
více než dvou prostředí narůstá umělecká, technická i organizační složitost jsou nejčastěji
propojována jen dvě místa (tato metodika se na ně omezí). Pro více připojovaných míst je
navíc třeba uvážit i architekturu spojení (client-server, peer-to-peer) (Comanduci et al. 2018).
Pro umělecká hudební vystoupení jsou obvykle využívány prostory hudebního určení
(koncertní sály), ale často i velmi rozmanitá jiná prostředí (jejich volba a uspořádání mohou
být i součástí uměleckého záměru). Ve výuce pak prostředí bývá dané a v jeho uspořádání
převládá účelnost. Při prezenční výuce hudebních dovedností spolu v jedné místnosti bývá
nejčastěji jeden pedagog (tutor) a jeden student (méně často více studentů a ještě méně často i
více pedagogů). U distanční výuky je to obdobné, jen jsou v oddělených místnostech.
Místnosti
Akustika prostoru má vliv na výsledný zvuk i v prezenčních hudebních aktivitách (jak na
hru, tak na hodnocení hudebních projevů). Delší dozvuk místnosti maskuje chyby a zvukové
detaily časově rozmazává. Experimenty bylo ověřeno, že rytmická souhra je bez dozvuku
přesnější (Farner et al. 2009) a že prezentování zvuků nástrojů (snímaných mikrofony) s
přidanými různě dlouhými umělými dozvuky ve sluchátkách na uších hudebníků hrajících v
bezdozvukové místnosti nemělo na znění jejich hudebního vystoupení vliv (až na velmi
dlouhé doby dozvuku, kdy v několika počátečních taktech snížili tempo) (Carôt et al. 2009).
Pro zlepšení souhry a omezení dvojího dozvuku v místnosti poslechu (tzv. room coupling
[Boren et al. 2018]) je proto důležité ovlivnit či minimalizovat vliv akustiky prostoru na
přenášený zvuk. Je však také potřebné, aby hudebník slyšel dobře sám sebe (v akusticky
silně zatlumeném prostoru sám sebe slyší málo). Místnosti používané pro NMP a výuku mají
být na obou stranách přenosu akusticky upravené. Vzhledem ke svému objemu mají mít
přiměřený, frekvenčně vyrovnaný dozvuk, který by měl být u všech účastníků distanční
hudební interakce obdobný. Aby se hudebník sám slyšel, ale ještě nebyla ztížena distanční
rytmická souhra, je třeba volit prostory s dozvukem na horní hranici doporučení pro prostory
pro mluvené slovo nebo spodní hranici pro prostory s hudebním určením (např. při objemu V
= 50 m3 doba dozvuku T60 ≈ 0,6 až 0,8 s.
Poloha mikrofonů
Při snímání zvuku lze umístěním mikrofonů blízko ke zdroji co nejvíce omezit zvuk
místnosti i přeslechy z reproduktorů. Bezprostředně u zdroje se však spektrum i amplituda
mikrofonního signálu velmi mění (i při malém pohybu hudebníka by se při poslechu
například měnila barva a hlasitost zvuku). Vhodnou vzdálenost mikrofonu je nutné volit s
ohledem na rozměry zdroje (cca od 0,3 m [např. ústa] do 1 m [např. klavír] a přirozenost
zvuku v druhé místnosti (Boren et al. 2018). V případě jednoho prostorově menšího zdroje
zvuku je vhodný mono mikrofon, u rozměrného zdroje nebo při společném snímání více
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zdrojů více kontaktních mikrofonů či stereo pár (ve spojení s reprodukcí na sluchátka je
vhodné i snímání umělou hlavou (Otčenášek 2009).
Výškové a směrové umístění mikrofonu je potřebné upravit tak, aby se nacházel v hlavním
a reprezentativním směru vyzařování nástroje (Špelda 1978). Zkušení hudebníci/ pedagogové
znají vhodnou polohu mikrofonu vůči svému hudebnímu nástroji (u hlasu vůči ústům) ze
studiového prostředí. V případě, že tyto zkušenosti účastníci nemají je třeba vhodné
rozestavení a polohy mikrofonu konzultovat s odborníkem (zvukový mistr, akustik). Pro
konkrétní nástroje a místnosti je pak potřebné polohy mikrofonů (ale i zesílení/hlasitost) na
základě vzájemné konzultace účastníků upravit tak, aby vyhovovala účelu distančních
přenosů (je vhodné mít mikrofony na obou stranách na snadno přestavitelných stojanech). K
potlačení přeslechů a zpětné vazby by měl být mikrofon umístěn vůči reproduktoru v úhlu své
nejmenší citlivosti (Pomberger et al. 2012) případně by měla být celá místnost i co nejméně
odrazivá (zatlumená akustickými obklady; zatlumení alternativně poskytuje i velká plocha
polic s hřbety knih, zřasené rozměrné závěsy z husté látky či koberec na stěně).
Jelikož hudební projev má větší hlasitostní dynamiku než mluvené slovo, je též nutné
domluvit, jak bude probíhat nehudební komunikace. Přepínač zesílení nebo užití
dodatečných mikrofonů je technicky náročné či vyžaduje přítomnost dalších servisních osob a
lze jej nahradit přiblížením hudebníka během řečové části ke stávajícímu mikrofonu. V
případě více hodnotitelů v hodnotících panelech je třeba zajistit i vzájemnou komunikaci mezi
nimi.
Poloha reproduktorů
Pro vlastní hudební interakci je vhodné reprodukovat prostorové informace a s tím je
spojena potřeba reprodukční zařízení v prostoru vhodně umístit. Počet a rozmístění
reproduktorů/reproduktorových soustav by měl odpovídat způsobu snímání zvuku (mono,
stereo, spot). Je vhodné, aby účastník lokalizoval zdroj zvuku z místa, které leží ve směru
zobrazovacího zařízení. Reproduktor může být umístěn vedle zobrazovacího zařízení či pod
ním (směrová odchylka okolo ± 15o ve vodorovné či horizontální rovině má na vnímanou
polohu zdroje zanedbatelný vliv). Na zvuk ovšem mají negativní vliv překážky v okolí
reproduktoru či před ním. Stereo reproduktory mohou být umístěny po stranách.
U více zdrojů zvuku lze zvuk smíchat z více kanálů metodou intenzitní stereofonie a
reprodukovat dvojicí stereofonních reproduktorů. V případě, že má zdroj bodový charakter je
též možné v prostoru umístit reproduktory tak, aby v místě poslechu nahrazovaly dislokaci
jednotlivých nástrojů. Cílem by měla být především jednoduchost provedení. Při individuální
výuce se obvykle používá jen jeden mikrofon a jeden reproduktor (případně stereo mikrofon a
dvojice reproduktorů), který je umístěn tak, aby byla minimalizována přímá akustická vazba
se snímacím mikrofonem. Nákresy možných uspořádání pro uspořádání při jednom a více
účastníků jsou uvedeny v obr. 2 a 3. Aktivní reproduktorové soustavy se zesilovačem mají
výhodu snazší manipulace při rozmisťování a při lokálním nastavování požadované hlasitosti
reprodukovaného zvuku.
Nejméně složitý je poslech sluchátky. Je-li zvuk snímán umělou hlavou, je tento poslech
navíc i velmi realistický (vjemy posluchače jsou v tomto případě obdobné těm, které by měl v
místě záznamu) (Melka 2007, Otčenášek 2009). Realistický prostorový efekt mohou vyvolat i
tradiční stereofonní techniky, byť s větší chybou (ve směrovém slyšení například není
přítomno akustické odstínění levého a pravého kanálu hlavou [Kyriakis 1999]). Další
výhodou sluchátek je zamezení akustické zpětné vazby (feedback), která může vzniknout při
větším zesílení reproduktorů či mikrofonů a je velmi rušivá. Má podobu ozvěny a v krajním
případě i rozhoukání. Ve videokonferenčním software se k jejímu potlačení obvykle používá
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omezovač echa (Walling et al. 2004, Habets et al. 2008), ten však negativně poznamenává
hudební signál (Ibid.), v důsledku dodatečného zpracování zvyšuje latenci a pro nízkolatenční
a hudební aktivity je tedy nevhodný.

Obr 2 a 3: Nákres s příkladem možných rozmístění v prostoru. Vlevo uspořádání pro sólovou
hru či výuku (se znázorněnou komunikační a hudební polohou hudebníka), vpravo možné
uspořádání v případě přítomnosti více účastníků.
Umístění kamery
Pro úspěšnou distanční interakci by měl záběr kamery zprostředkovávat všechny potřebné
skutečnosti. Při NMP by mělo být z obrazu jasné, proč nastávají konkrétní zvukové události a
distanční účastník/ci by měl/i být schopen/ni je také předvídat (změna postoje či ovládání
nástroje, přemístění hudebníka, otočení listu not, apod.). Obraz by měl dostatečně zřetelně
přenášet i domluvené neverbální způsoby komunikace mezi účastníky (pokyn hlavou, rukou,
klidová či přípravná poloha nástroje nebo fáze hry, apod.). Vzhledem k větší latenci obrazu
proti zvuku, je vhodné synchronní pohyby domluvit jako dvoufázové, kdy distanční
účastník/ci reagují již na první část a prezenční až na druhou část (případně je mít ještě
propojené se zvukovým pokynem).
Při výuce a interakcích, kde je při přímé komunikaci obvyklý oční kontakt, je vhodné, aby
pohled kamery byl ve směru od zobrazovacího zařízení (aby kamera nestínila obraz, vhodná
je poloha těsně nad monitorem/TV). Zároveň, při výuce, nemá být v obraze zastíněno nic z
toho, co se má při probíhající výuce vizuálně sledovat či opravovat (z pohledu kamery nemají
být nástroj a části těla podstatné pro vyučované dovednosti skryté např. za stojanem s
notami). Vhodné je, aby při hudebním projevu, kdy student nesleduje zrakem pedagoga, ale
hledí do not před sebou, stál ke kameře více z profilu (např. 45 o, noty by tak byly mimo záběr)
a pro komunikaci z očí do očí se pootočil (případně i přistoupil k mikrofonu).
Reprodukce obrazu
Odstup účastníka od zobrazovacího zařízení a velikost obrazu vycházejí z potřeb pro
úspěšnou distanční interakci. V případě, že je není možné měnit (optika kamery neumožňuje
měnit ohniskovou vzdálenost [přiblížení], není možné měnit její vzdálenost, ani použít více
kamer), je třeba předem najít kompromis mezi podrobným a celkovým pohledem (například
zda u klavíristy sledovat kromě rukou i pohyby těla nebo i detail ovládání pedálů). Ve výuce,
kde jsou tyto doplňkové informace mnohem více potřebné, než při NMP, je možné domlouvat
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i přesouvání kamery na vyučovaný detail. Je-li zvýšení hlasitosti řeči při komunikaci pedagog
- student v době mimo hru na nástroj (zpěv) řešeno přiblížením se k mikrofonu, neměl by
účastník „vyběhnout“ ze záběru kamery a měl by z této pozice blízko mikrofonu hledět čelně
na zobrazovací zařízení a kameru.
Akustická a světelná pohoda
Příprava prostředí spočívá nejen v rozmístění účastníků vůči snímací a reprodukční
technice, ale i v akustické a světelné pohodě, včetně zprostředkování hlasitosti zvuku a
velikosti obrazu. Po zkušenostech s počítačovými periferiemi pro web videokonference lze
očekávat, že při širším využívání nízkolatenčních internetových technologií při distančních
NMP a distanční výuce bude stoupat i tržní nabídka vhodných a cenově dostupných pomůcek
zajišťujících akustickou a světelnou pohodu (akustické paravány zlepšující akustiku místnosti;
LED rozptýlené přisvětlení; snadno přemístitelné a variabilně nastavitelné stojany; pro různě
velké místnosti přiměřeně velké nízkolatenční TV a monitory; malé nízkolatenční kamery s
vysokou světelnou citlivostí; mikrofony a reproduktory s vhodnou směrovostí, dynamikou,
frekvenčním rozsahem, rozměry; apod.).
Pro pohodlné sledování celku na malé ploše monitoru musí být vzdálenost od monitoru
malá (je vhodné dodržovat doporučení obvyklá pro TV: vzdálenost 3-5 násobek úhlopříčky).
Velkoplošná TV umožňuje větší odstup, dovoluje i obraz v obraze z více kamer, ale má větší
latenci. Účastníky v tmavé místnosti (nebo při méně světelné kameře a optice) je nutné
přisvítit. Kontrastní sluneční svit z okna a odrazy od lesklých ploch je třeba ztlumit/odstínit.
Hlasitost
Hlasitost reprodukovaného zvuku u jednotlivých účastníků je třeba kontrolovaně nastavit
na potřebnou úroveň. Správně by měl systém být nastaven tak, aby hladina akustického tlaku
(SPL) v místě poslechu odpovídala hladině akustického tlaku v difuzním poli v místě snímání.
Toho lze dosáhnout použitím zvukoměru (např. kalibrované aplikace v mobilním telefonu). V
běžných podmínkách ovšem akustická vazba mezi reproduktory a mikrofony v celém řetězci
toto nastavení v mnoha případech znemožňuje. V běžných podmínkách je tak často třeba
zvolit nižší hladinu reprodukovaného zvuku (např. i o – 10 dB). Pokud je hudební vystoupení
hodnoceno distančním hodnotícím panelem (např. v hudební soutěži, distančním zkoušení
studentů apod.) je třeba k nastavení akustického řetězce a jeho kalibraci přizvat zvukového
mistra. Kalibraci není možné dosáhnout u nástrojů, jejichž akustická intenzita překračuje
akustickou intenzitu, kterou je schopna vytvořit reproduktorová soustava (obvykle cca do 95105 dB), nezbývá než nastavit zesílení, aby jejich nejsilnější zvuk byl maximum, který je
reproduktor schopný dodat. Zesílení by v celém řetězci mělo být nastaveno na maximální
úroveň, při které ještě v nejsilnější dynamice nedochází k přebuzení signálu
(limitaci/zkreslení). To lze kontrolovat poslechem či indikací na zvukovém interface (pokud
je přítomna).
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III. Shrnutí poznání o distanční hudební výuce a hodnocení
Výuka pomocí instruktážních audiovizuálních ukázek, lekcí, kurzů apod., které jsou
prezentovány pomocí filmu, TV a nyní internetu, se používá již od počátku vzniku té které
technologie. Lze ji již označit za distanční (vzdělávaná osoba se nachází jinde), ale je
založena na asynchronním předvádění (vzdělávaná osoba sleduje v daném čase to, co vzniklo
dříve), a je určena libovolnému množství studentů. K nácviku hudební souhry ji lze využít,
ale nejedná se společné hudební vystoupení. Tato výuka vyžaduje odpovídající pedagogické a
režijní zpracování, ale neklade nároky na okamžitou odezvu od studenta a, při současném
stavu techniky, ani na specializovaný hardware.
Využití internetu k on-line výuce nebo k distanční umělecké interakci a souhru hudebníků
umožňuje dosáhnout i synchronní interakce účastníků. Při při výuce, stejné jako při společné
hře či při vystoupeních, patří mezi zcela zásadní faktory úspěšnosti 1. nízká latence (viz
odstavec a), a 2. kvalita přenášených audiovizuálních informací 3. vlastnosti prostoru, ve
kterém výuka probíhá (Wright 2008).

III. 1) Distanční výuka s hudební interakcí
Při distanční hudební výuce (obdobně jako při prezenční) však obvykle NMP představuje
jen cca 15-25% času lekce (zbývající čas tvoří výkladové instrukce, napodobování pedagoga,
procvičování získaných dovedností, hodnocení (Seddon et al. 2010) a tak se posiluje úloha i
dalších faktorů ovlivňujících úspěšnost této formy vzdělávání (rozmístění účastníků, notových
podkladů, snímacích, zobrazovacích a reprodukčních technických prostředků (Duffy et al.
2012).
Při nácviku dovedností by student i pedagog neměli mít podmínky výrazně odlišné oproti
přímé prezenční výuce. Pedagog při ní může nejasné části výkladu prezentovat opakovaně,
přičemž prezenčně jej student může obcházet a distančně se pedagog může při opakování
natáčet do různých úhlů vůči kameře a mikrofonu, včetně zprostředkování detailních záběrů
na vyučované aktivity. Sledování studenta a jeho chybných postupů pedagogem je při
distančním způsobu výuky obtížnější, jelikož opakovatelnost provádění vyučovaných aktivit
studentem je malá (dovednosti ještě nemá zažité). Zejména pro pedagoga je proto důležité,
aby měl, kromě zprostředkování akustického pole, které je v prostoru kolem studenta, i
možnost simultánního pohledu z více stran (Multiple Target Video System, MTV [Heath et
al. 1997]). V prezenční výuce jsou k tomuto účelu často používána zrcadla (lze využít i
distančně), ale při používání vícero vhodně umístěných kamer se zvětšením důležitých
nacvičovaných detailů (případně s jejich záznamem a pomalým přehráváním) přestane být
distanční (videokonferenční) výuka pouhou analogií prezenční, ale dojde k rozšíření možnosti
interakce pedagog – student a kvalitativnímu posunutí výuky (nad rámec klasické prezenční
výuky (Edigo 1988).
Z experimentálních lekcí, při kterých byly testovány vhodné pozice kamer pro simultánní
pohled z více stran (čelní a boční; čelní, boční a zadní; čelní dva boční), vyplynulo, že ne
všichni pedagogové jsou ochotni měnit navyklé postupy, a nepanovala ani shoda, jaké jim
vyhovuje rozmístění kamer (Duffy et al. 2012). Požadavky a postoj pedagogů k použití
distančních technologií při výuce se odlišovaly i dle hudebních nástrojů. U rozměrných
nástrojů typu harfa, piano (s ovládáním i nohama) bylo problematické najít jednoduché a
obecněji vyhovující řešení, a to jak u pozic kamer (např. v rámci celého rozsahu klaviatury
bylo obtížné jednou kamerou sledovat pozici těla a rukou a u pohybu prstů docházelo k
15

zastínění a rozdílnému zkreslení pohledů), tak mikrofonů (např. v blízkém poli zdůraznění
některých tónů, potíže s dynamickým rozsahem, přebuzením a zkreslením, ve větší
vzdálenosti vliv akustiky místnosti). Mají-li být uvedené nedostatky minimalizovány, zvyšuje
se cena systému a komplexita organizace distanční výuky (Duffy et al. 2012) (zvýšení počtu
malých kamer, používání snadno přestavitelných stativů, studiová audiotechnika). Se
složitostí systému narůstá i složitost ovládání (přepínání mezi zdroji obrazu, přepínání mezi
snímáním hudebního zvuku a doprovodné konverzace). Vhodné řešení je vždy ekonomickým
kompromisem mezi potřebou zachovat postupy ověřené v prezenční výuce a komplexností
technologií potřebných pro distanční vzdělávání (technologie musí být kompatibilní u všech
účastníků). Dochází-li při výuce ke společné souhře fyzických nástrojů, pak se neliší od NMP
(doporučení viz kapitola a). Dalším ekonomickým limitem je tak personální zabezpečení
distančních přenosů. Pro každodenní používání mnoha pedagogy je důležité, aby provoz a
ovládání bylo srovnatelné např. s TV nebo videokonferenčními zařízeními, aby si účastnici
obsluhovali techniku sami a to i v průběhu výuky (ovládání typu zapni/vypni, hands-free
přepínání, jen snadné změny hlasitosti, ostření, zvětšení, apod.) (Duffy et al. 2012).
Ve výuce týkající se hudebních nástrojů se společná souhra pedagoga a studenta vyskytuje
méně často než ve výuce zpěvu, kdy zpěvák zpívá ve vazbě na doprovod (nejčastěji klavír).
Pro tento účel je při distanční výuce zpěvu výhodnější používat hru na elektronický klavír než
na klasický nástroj, jelikož odpadne jeho mikrofonování (je-li odpovídající zařízení na obou
stranách, je možné případně posílat i audio jako MIDI data).

III. 2) Distanční interakční hodnocení dovedností
Ve výuce dochází k hodnocení naučených dovedností studenta pedagogem za účelem
detekovat chyby a odstraňovat je. V distanční výuce, přispěje-li to k lepšímu rozeznání chyby,
si proto může pedagog realitu upravit (např. zvýšit hlasitost, požádat o zoom kamery na prsty,
zvuk zaznamenat a opakovaně pouštět, apod.). Při zkouškách a soutěžích, při kterých je
hodnotitelem posuzováno živé vystoupení hodnoceného a někteří hodnotitelé jsou připojení
na dálku (distanční hodnotící panel), musí být naopak dodrženo zprostředkování všech
informací tak, jako kdyby byli přítomni prezenčně. To vyžaduje akusticky zkalibrovaný audio
přenosový řetězec, snímání nejlépe pomocí umělé hlavy s poslechem na kvalitní sluchátka,,
pohled kamery z pozice hodnotitelů, velkoplošné zobrazení videa s vysokým rozlišením (4K,
60 FPS) a zvolení kombinace odstupu a ohniskové vzdálenosti, která odpovídá úhlem záběru
zornému poli v prezenční situaci (přirozená velikost i detailnost) a nastavení stejné audio a
video latence (jestliže při hodnocení nedochází k souhře s hodnotitelem a není třeba jeho
synchronně okamžitá reakce na hodnocenou situaci, může být audio signál zpožděn na stejnou
hodnotu, jako zobrazované video). Toto technické zabezpečení je náročné, ale má-li být
zaručena porovnatelnost prezenčního a distančního hodnocení, je nutné dodržet všechny
faktory ovlivňující reálnost subjektivního vnímání hodnotitelem. V případě, že se hodnocení
omezí jen na některé projevy a hudební dovednosti, je možné i snížit nároky na použitá
zařízení (při menší kvalitě a rychlosti reprodukovaného videa nehodnotit zrakem techniku
ovládání nástroje, ale jen hudební projev sluchem; při reprodukování komprimovaného audia
nezkalibrovaným audio řetězcem nehodnotit barvu tónů, ale jen melodické a rytmické
provedení; apod.). Z experimentů s hodnotícími panely vyplynulo, že ne všichni hodnotitelé
distanční formě hodnocení důvěřují (očekávají, že mohou být za pomocí techniky oklamáni).
Má-li dojít k častějšímu využívání distančních hodnotících panelů, organizátoři budou muset
řešit i subjektivní předsudky a též objektivitu a bezpečnost přenášených AV dat.
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IV. Experimenty s distanční hudební výukou a hodnocením
Tato kapitola prezentuje ukázky použití distanční výuky v praxi a zároveň potvrzuje a
doplňuje poznatky z literatury uvedené v předchozích kapitolách.
Jelikož literatura poskytovala minimum poznatků o distanční výuce pěveckých dovedností,
byla větší část experimentů realizovaných v letech 2018 až 2021 na Hudební a taneční fakultě
Akademie múzických umění v Praze věnována různým způsobům distanční výuky zpěvu,
včetně prevence a rehabilitace poruch hlasu. Poznatky z literatury s distanční výukou
hudebních nástrojů byly ověřovány při výuce hry na klarinet a distanční hodnotící panely se
týkaly nástrojů klarinet a housle. Informace o subjektivních dojmech z realizované akce byly
od všech jejích účastníků získávány pomocí dotazníků a doplňovány pomocí řízených
rozhovorů (u většiny distančních experimentů vyplňovali dotazníky i respondenti z kontrolní
prezenční skupiny). Dotazníky byly rozděleny na dvě informační kategorie s podkategoriemi:
1. hodnocení podmínek (viditelnost a slyšitelnost všech náležitostí podstatných pro moji
úlohu v experimentu: jak dobře vidím a slyším protějšek, sebe či doprovod; jak moc se
projevuje zpoždění zvuku/obrazu a jejich synchronicita; jak vstřícné jsou pro kvalitu slyšení
akustiky použitých místností),
2. hodnocení průběhu a dosažených výsledků (úsilí vynaložené na moji úlohu a její
náročnost při daném provedení; schopnost soustředit se; schopnost navození vzájemné
myšlenkové interakce; přiměřenost tempa interakce; míra ovlivnění mé úlohy prostředím;
úspěšnost nebo dosažený pokrok v mé úloze; celkový dojem).
Uvedené podkategorie byly adekvátně k typu a účelu experimentu rozvedeny do řady
otázek. Odpovědi byly na číselných škálách s možností upřesnit hodnocení slovním
vyjádřením. Níže uvedené závěry vycházejí ze statistických hodnocení výsledků a následných
zobecnění slovních komentářů.

IV. 1) Distanční výuka interpretačních pěveckých dovedností
Výuka klasického zpěvu se týkala jak VŠ studentů (nikdo nebyl začínající zpěvák, nebyly
vyučovány hlasové techniky zpěvu), tak hudebních a hlasových profesionálů (část z nich měla
mnohaleté zkušenosti s nahrávací technikou). Výuka byla individuální a probíhala pomocí
nízkolatenčního zařízení LoLa. Hodnocena byla dotazníky. Použit byl na obou stranách jeden
mono ledvinový mikrofon a jedna aktivní reproduktorová soustava. Jedna z místností byla
akusticky upravená a vybavena velkoplošnou TV, druhá byla bez akustické úpravy (jen
koberec a okenní závěsy) a použit byl 27“ monitor. Místnosti si pedagog a studenti po 3
lekcích zaměnili. Výukový plán zahrnoval vysoký standard pěveckého školení zaměřený na
interpretační přesvědčivost, stylovost, hloubku a zvuk. Cvičný materiál byl z hudebních děl
klasického repertoáru, obsahoval komplikované pasáže, složitější frázování, velké tempové a
dynamické rozdíly a použití cizího jazyka. Během výuky pedagog doprovázel zpěv
elektronickým klavírem a často zpíval společně s vyučovaným, aby docházelo z hudebního i
hlasového hlediska k interaktivní korekci procvičovaných pasáží. Pokud se jednalo pouze o
zvuk, byly bez výhrad přenášeny všechny nuance barev hlasu, hlasových rejstříků, či
zapojování odlišných prostor hlasového aparátu pro kvalitní rezonanci. Pedagog jejich
používání dokázal bez potíží kontrolovat (hodnoceno sluchem).
Zpoždění obrazu TV i monitoru za zvukem bylo velmi rušivé. Bylo proto nutné nedívat se
na gesta a pohyby těla a na začátku frází používat „odklepnutí“, tedy zvukový signál. Tímto
způsobem se pak při společném zpěvu dařil naprostý soulad i v rychlých pasážích. Po
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několika lekcích pedagog i studenti referovali, že přestali vnímat vzdálenost a techniku a
dosahovali dostatečného souznění potřebného k provádění výuky, které se nelišilo od
prezenční výuky, na kterou byli zvyklí před započetím experimentu. Všichni studenti
dosahovali srovnatelných pokroků, jako v prezenční výuce. V dotaznících také někteří
referovali o pocitu většího soustředění a koncentrace na zvuk a při výkladu i na obraz, jelikož
si uvědomovali, že poodstoupení od mikrofonu, přeslechnutí klepnutí nebo pohled jinam než
na zobrazovací zařízení interakci komplikuje.

IV. 2) Psychosomatická hlasová výchova/trénink
Další experiment se týkal psychosomatické hlasové výchovy/tréninku ve skupině.
Probíhal ve výše uvedených prostorách se skupinou 8 studentů na začátečnické úrovni (pro
srovnání pokroku tutéž výuku měli vždy 4 z nich prezenčně a 4 distančně, po 2 lekcích došlo
k vystřídání). Na počátku byl akcent výuky zaměřen na základní návyky: vedení dechu,
rezonanční techniky a artikulaci. Součástí byly i uvolňovací hlasová cvičení pomocí různých
typů brumend sloužících jako prevence hlasových poruch a jejich rehabilitace. Cílem výuky
bylo naučit studenty efektivně ovládat a používat hlas při profesionálním zpěvním a mluvním
projevu. Mimo dotazníků byla pro hodnocení úspěšnosti výuky použita i objektivizační
měření dechové kapacity a hlasového pole studentů před a po, která jsou v rámci širšího
akustického výzkumu na HAMU/DAMU již několikátým rokem používána ke sledování
vlivu tréninku na akustické vlastnosti hlasu.
Ve srovnání s prezenčními byly počáteční distanční lekce obtížnější, a to nejen pro studenty,
ale zejména pro pedagoga, jelikož tento způsob interakce neumožňuje taktilní kontrolu
prováděných úkonů (pedagog např. nemohl předvést, jak lze hmatem sledovat projevy
správně prováděných dechových cvičení, sám je nemohl kontrolovat a nesprávné provedení
opravovat). Výuka musela být proti prezenční změněna. Bylo nutné najít postupy a cvičení, u
kterých lze dovednost a její správné zvládnutí vysvětlit slovně nebo napodobováním či
pohledem na pedagoga. Jelikož studentů bylo více a pedagog nemohl mezi ně osobně
vstupovat, musel věnovat zvýšenou pozornost individuální i skupinové dynamice výuky a
zapojení studentů do ní. Musel sledovat emoční naladění a přizpůsobovat tempo lekce, což
vyžadovalo změnit strukturu původně prezenční lekce a věnovat interakci více energie, aby
udržel zájem. U studentů, na které nebyla soustředěna pozornost, nebo byli méně motivovaní,
se vyskytovaly tendence k “ulejvání“ a zpomalovala se reakce (zpětná vazba na pokyny).
Pokud, během výuky, do místnosti se studenty někdo přišel/odešel, rušilo to mnohem více,
než na prezenční hodině, jelikož účastníci vykazovali nižší míru naladění na interakci s
pedagogem a soustředění. Trvalo též déle, než se výuka dostala zpět do obvyklého tempa.
Bylo ověřeno, že i když jsou kontroly dechu, pěveckého postoje, zapojování správných
svalových skupin, apod. distančním způsobem komplikované, pokud je pedagog zkušený a
má odpovídající hudebně pedagogické schopnosti, dokáže správnost provedení kontrolovat i
jen sluchem. Lze tak rozeznat většinu pěveckých obtíží (pedagog tak postupuje i v prezenční
výuce, např. když mu stíní piano).
Postupem času, jak si studenti cvičení a hlasový trénink více osvojili, se celý proces výuky
zlepšoval a byl efektivnější.
Studenti, hodnotili výuku jako přijatelnou a přínosnou (částečně z důvodů, že neměli
srovnání). I tak ale vyjmenovávali rušivé vlivy na výuku, které se někdy vyskytovaly (shoda s
pedagogem): technické problémy (slabý zvuk, jeho výpadky), nedostatečné osvětlení
místnosti (i odlesky světla), nepraktické uspořádání kolem mikrofonu a vůči zobrazovací
technice, zastínění pohledu, vliv dlouhého dozvuku použité místnosti, hluk z okolí (při
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otevřeném oknu auta z ulice), celková kvalita pozadí, před kterým se pedagog/studenti
objevují (rušivý nepořádek, barva závěsů, atd.). Po vzájemných konzultacích byly průběžně
svépomocí odstraňovány. Nastavení techniky, částečné akustické zatlumení místnosti závěsy
a změnu uspořádání pak experimentátoři vyřešili do následující lekce.
V objektivních kritériích se vliv distanční formy vzdělávání neprojevil (ve srovnání s
výsledky studentů z prezenční výuky v předchozích letech). Z pohledu pedagoga však
vyplynulo, že reálný kontakt se studentem při výuce základních návyků práce s hlasem
distanční forma nahradit nemůže. Použití technologie je v této fázi tedy spíše pomůckou,
kompromisem nebo dočasným řešením, když není možné setkání pedagoga se studenty
prezenčně. Změna nastává až v následujícím rozvíjení hlasových dovedností při žánrové
interpretaci.

IV. 3) Porovnání distanční hlasové výuky pomocí různých technologií
a) Realizované typy výuky:
Pomocí dotazníkového šetření byly hodnoceny přínosy/omezení, které se vyskytují při
použití 3 různých technologií (nízkolatenční: 1. MVTP, 2. LoLa, obecné: 3. Skype, Zoom,
apod.) pro distanční výuku zpěvu v porovnání s prezenční výukou. Uvedené technologie se
odlišují zejména dobou latence mezi vysílací a přijímací stranou, a také mírou a způsobem
komprese AV dat. Průměrné doby latence pro použité technologie viz Tabulka 1. Každá z
uvedených technologií byla sledována v samostatném experimentu.
LoLa
Zařízení LoLa bylo sledováno u skupiny začínajících herců nonverbálního divadla a u
skupiny zpěváků klasického zpěvu. Účastníci vystřídali bloky prezenční a distanční výuky a
po každé hodině odpovídali na dotazníky (viz popis předchozích dvou experimentů).
Zkušenosti z experimentů pomocí technologie LoLa se velmi lišily podle zaměření výuky:
U začínajících studentů v práci s hlasem, se ukázaly významné odlišnosti při výuce dechové
techniky, která nemohla mít při distanční výuce stejné postupy jako při prezenční (dáno
distanční formou výuky, nikoli typem technologie, u MVTP by to bylo stejné a u Skype by
navíc byla problematická i horší kvalita obrazu a zvuku a pomalá vzájemná interakce). Při
kombinovaném přístupu (tedy při střídání prezenční a distanční výuky) lze dovednosti získané
při této distanční výuce zhodnotit asi na úrovni 80% těch z prezenční výuky.
Výrazně lepší zkušenost referoval experiment LoLa se zkušenějšími zpěváky a zaměřením
na hudební interpretaci. Do popředí se ve výuce dostaly jiné hudební aspekty a dovednosti,
takže se ve vzájemné komunikaci, jako nejvýrazněji limitující, projevila nesynchronicita
obrazu a zvuku, kterou však bylo možné eliminovat synchronizací na sluchové podněty.
Získané dovednosti tak byly srovnatelné s prezenční formou. V oblasti zpětné vazby se
ukázala nová skutečnost, že studenti s většími zkušenostmi se byli schopni lépe soustředit na
probíhající výuku a i přestávali vnímat, že kontakt je jenom virtuální.
Pohled účastníků na vhodnost použití distanční formy výuky se v uvedených dvou
experimentech zásadně odlišoval podle toho, co bylo jejím cílem (základní dechové
dovednosti x interpretace) a to nezávisle na použité technologii. V případě, že pro kontrolu
správně prováděných cvičení je třeba i hmat, je při použití jakkoli kvalitního AV přenosu
pedagog odkázán jen na slovní vyjádření, co by měl student hmatem pociťovat, a tak
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distanční výuka nemůže být plnohodnotnou náhradou výuky prezenční. Všechny závěry z
LoLa výuky interpretačních pěveckých dovedností jsou obdobné jako u další nízkolatenční
technologie MVTP (obdobně je tomu i u interpretačních dovedností hry na hudební nástroj –
zde klarinet). Do následujícího srovnání s obecnými technologiemi a prezenční výukou byly
proto jako zástupce nízkolatenčních Hi-Tech zahrnuty jen výsledky MVTP experimentální
výuky (porovnávána tak byla jen výuka obdobného typu).
MVTP
MVTP technologie byla vyzkoušena na experimentální skupině studentů herectví
alternativního a loutkového divadla a to na dvou znalostních úrovních (první a třetí ročník
bakalářského stupně studia). Výuka probíhala po dobu 3 týdnů. Studenti vyplňovali dotazník
po každé lekci a pedagogové po bloku lekcí se stejnou náplní výuky. Pedagogové se při své
výuce nacházeli v místnosti vybavené klavírem. Zvuk klavíru byl snímán samostatným
mikrofonem, ostatní vybavení (kamery, monitor a TV) bylo stejné jako u LoLa výuky.
Na rozdíl od výsledků výuky interpretačních dovedností pomocí technologie LoLa se při
MVTP nevyskytoval tak velký rušivý rozdíl v latenci zvuku a obrazu (latence zvuku 4 ms,
obrazu TV 93 ms, obrazu monitoru 30 ms), ale pro synchronizaci společné interakce byly též
vhodnější zvukové signály („odklepnutí“). Porovnání s prezenční výukou viz dále výsledky
porovnání.
Prezenční
Kontrolní skupinu tvořili zbývající studenti stejného oboru a ročníků jako v MVTP, ale u
nich výuka probíhala prezenčně. Po stejném období 3 týdnů zhodnotili tutéž výuku, ale
realizovanou prezenční formou. Při prezenční výuce byly používány i jiné místnosti s
klavírem než při MVTP (s jinou akustikou a uspořádáním), tak jak to odpovídalo
standardnímu rozvrhu.
Skype, Zoom, apod.
Obecné technologie typu Skype byly hodnoceny všemi studenty alternativního divadla,
jelikož vzhledem k mimořádné pandemické situaci probíhala výuka zpěvu pouze distančně a
ani u pedagogů, ani studentů doma nebyla k dispozici žádná jiná všem dostupná technika. I
tito účastníci po ukončení celého bloku hodnotili své zkušenosti v dotazníkovém šetření
(popis struktury a zaměření dotazníků viz začátek kapitoly). Pedagogové i studenti používali
svoje domácí prostory a běžnou výpočetní techniku s příslušenstvím (web kamery, sluchátka),
někdy též v mobilním telefonu. Synchronní zpěv s doprovodem pedagoga nebyl možný.

b) Výsledky porovnání MVTP, prezenční a Skype výuky:
Medián a analýza rozptylu škálovaných dotazníkových odpovědí prokázaly, že hodnocení
podmínek i samotné výuky bylo ovlivněno nejvýrazněji technologií použitou při výuce, pak
minulými znalostmi (ročníkem studia) a rozdíly byly i v hodnoceních z pohledu studenta a
pedagoga.
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Porovnání (three-way ANOVA) tří typů výuky (MVTP, prezenční, Skype) ukázalo, že na
základě dotazníků spolu splývá hodnocení vlastností: kvalita interakce, schopnost učit (se),
vynaložené úsilí a pokrok studenta.
Technologií použitou při výuce byly nejvýrazněji ovlivněny vlastnosti: viditelnost
skutečností potřebných pro výuku, synchronicita interakce, vnímané zpoždění obrazu a
zvuku, slyšitelnost doprovodu a pedagoga, vizuální kontakt, hodnocení vhodnosti prostředí,
akustika místnosti studenta, kvalitativní srovnání s prezenční výukou, celkový dojem. Méně
významně byly technologií ovlivněny: tempo výuky, akustika místnosti a soustředění. Pro
všechny uvedené vlastnosti byla jako nejhorší hodnocena výuka pomocí Skype.
Slovní zdůvodnění odpovědí na otázky týkající se hodnocení podmínek výuky

Hodnocení viditelnosti skutečností potřebných pro výuku se lišila nejvíce s typem
výuky, resp. s použitou technologií na výuku (šlo statisticky o nejvýznamnější závislost), jen
mírně významně závisela na ročníku. Výrazně bylo hodnocení zhoršeno u všech skupin
(pedagogové, studenti 1. ročníku, studenti 3. ročníku) u Skype výuky. Studenti i pedagogové
jako důvody nejčastěji uváděli technická omezení (kameru nešlo přemístit, aby bylo vidět
hlavu, postavu, klaviaturu; výpadky v internetovém připojení a výpadky obrazu). Pedagogové
popisovali jako problematické vymezení vzájemné polohy monitoru, kamery a vzdálenosti od
ní (časté omezení délkou kabelu sluchátek u studentů), tzn. nemožnost sledovat celou postavu
studenta (nebo polohu vsedě). Pokud však bylo nastavení snímání kamerou dobré a pedagog
nemusel hrát doprovod (pouštěl si jej student z předem zaslaného záznamu), mohli
pedagogové lépe sledovat detaily a práci studenta. U MVTP někdy studentům 1. ročníku
vadila nemožnost se podívat na klaviaturu, nepřirozené světlo a stojan na noty stojící ve
výhledu (z odpovědi nebylo jasné, jestli na straně studenta, který mohl se stojanem pohnout,
nebo na straně pedagoga, kde byl stojan součástí klavíru, což by po upozornění šlo vyřešit
přesunem kamery), studenti 3. ročníku nedostatky nenašli nebo si je vyřešili. Jednomu
pedagogovi při první hodině vadil malý rozměr obrazu na monitoru (pak si pedagog zvyknul).

Hodnocení slyšitelnosti pedagoga/studenta bylo u Skype výuky označováno jako
problematické. Studentům při ní vadily ruchy, zpoždění, zasekávání, případně hluk okolí.
Pedagogům vadila nemožnost odhadnout, jak je slyší student, a jednou měl pedagog problém
se slyšitelností sám sebe, jelikož jeho výuka probíhala v akusticky nevhodné místnosti.
Pedagogové také referovali o omezené slyšitelnosti hlubokých nebo vysokých tónů ve zpěvu
studentů a o zhoršení rozeznání detailů ve zpěvu vlivem dozvuku ve větší místnosti, zejména
při použití vestavěného mikrofonu (v PC nebo mobilu). Použití externího mikrofonu
(společně se sluchátky) bylo uváděno jako lepší pro poslech kvality hlasu. U MVTP byl zvuk
vyzkoušen a správně nastaven před výukou (bylo možné odhadnout, jak slyší opačná strana).
Studenti 1. ročníku byli v akusticky dobře upravené místnosti, tak slyšitelnost hodnotili jako
mírně lepší než normální, studenti 3. ročníku byli v neupravené místnosti s delším dozvukem
a hodnocení bylo mírně horší než normální.

Hodnocení synchronicity interakce bylo sledováno jenom v distančních typech
výuky. Pozorovatelné zhoršení nastávalo jenom ve Skype výuce. Nebyl možný doprovod
v reálném čase (to ovlivňovalo i hodnocení otázky na slyšitelnost doprovodu). Pedagog 3.
ročníku musel připravit a zaslat doprovody zvlášť, studenti si je pak pouštěli samostatně. To
znamenalo větší nároky preciznost a přípravu studentů. Změna doprovodu ve výuce zpěvu tak
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měla i nepřímé pozitivní důsledky, jelikož většina studentů se musela více připravovat
samostatně, což se následně projevilo větší intonační přesností a jistotou.

Hodnocení slyšitelnosti doprovodu studenty bylo zejména u Skype výuky negativní
(pedagogové nehodnotili). Důvodem byla dlouhá latence. Studenti proto většinou zpívali bez
doprovodu, nebo si pouštěli samostatně nahraný doprovod (viz synchronicita). Počáteční
výhrady k slabému zvuku doprovodu u MVTP ustaly po změně snímání zvuku klavíru dalším
mikrofonem (klavír nebyl elektronický).

Hodnocení zpoždění zvuku a obrazu (v prezenční výuce nehodnoceno) bylo
částečně odlišné mezi studenty a pedagogy. Záporné hodnocení (až jako nepoužitelné) bylo
zásadní u Skype výuky a záviselo i na kvalitě internetového připojení. Při velkých zpožděních
bylo nutno vypnout kameru a řídit se jen sluchem (záviselo tak i na ročníku studia, zkušenější
se sluchem dokázali řídit).

Hodnocení prostředí bylo zhoršené zejména ve Skype výuce. Studenti se stěžovali
zejména na rušení okolím nebo členy své domácnosti, chyběl jim klid na práci. Jeden pedagog
měl na výuku příliš malou velikost prostoru. Při MVTP výuce pedagog 3. ročníku hodnotil
prostředí kladně, protože místnost byla lepší než jeho normální učebna, pedagog 1. ročníku si
na začátku na místnost s klavírem nemohl zvyknout (zvuk studenta přicházel nezvykle z jedné
strany), ale následně již prostředí hodnotil jako normální.

Hodnocení akustiky místnosti studenta byla hodnocena jen v distančních typech
výuky a jen pedagogy. Nejhorší hodnocení bylo u místností, které používali studenti 1.
ročníku u Skype. Obvykle byli v místnosti, která měla málo tlumicích materiálů (minimum
čalounění, peřin, závěsů, koberce) a kvalitu akustiky místnosti zřejmě ovlivnila velká
vzdálenost studentů od mikrofonu, kterou měli mít, aby pedagog viděl postavu. Ve zvuku tak
bylo výraznější echo místnosti. Při MVTP výuce byl v jedné z akusticky neupravených
místnosti též problém s echem, který se ale dal řešit přiblížením mikrofonu. Záporné
hodnocení bylo vždy jenom v první hodině výuky, kdy se studenti i přes poučení, jak se echa
zbavit, báli pohybovat mikrofonem. V dalších hodinách se k přesunům osmělili, následkem
čehož se i hodnocení akustiky místnosti zlepšilo na „běžné“. Akustika místnosti byla
negativně hodnocena i v prezenční výuce, kde pedagog třetího ročníku toto hodnocení
spojoval s celkově nevhodnou akustikou konkrétní třídy pro výuku zpěvu, v níž sám sebe i
studenta hůře slyšel.
Slovní zdůvodnění odpovědí na otázky týkající se hodnocení výuky a jejích výsledků

Hodnocení kvality interakce mělo u všech sledovaných skupin medián “běžná”, ale
skupiny se odlišovaly rozptylem. Největší rozptyl mělo hodnocení studentů obou ročníku při
Skype výuce. V negativním smyslu byla zhoršená Skype komunikace dána všemi vizuálními
a akustickými problémy popsanými v podmínkách výuky. V kladném smyslu zlepšení bylo
dáno tím, že „se studenti museli více soustředit na to, co dělají“. Při MVTP výuce studenti 1.
ročníku své počáteční zhoršené hodnocení kvality interakce vysvětlovali horším očním
kontaktem (kamera u studenta v té době nebyla přímo nad monitorem, následně to bylo
opraveno). Interakci zpočátku také narušovaly návštěvy v průběhu výuky (dáno zvědavostí
kolegů studentů i pedagogů, kteří o experimentu věděli, ale neúčastnili se, a chtěli vidět, jaké
možnosti nízkolatenční distanční výuka má). Kvalita interakce se v průběhu 3 týdnů
systematicky zlepšovala.
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Hodnocení schopnosti učit se/učit se téměř u všech skupin svým mediánem blížilo
označení “běžné”. Vícenásobná ANOVA však u tohoto parametru ukázala vliv ročníku.
Rozdílné bylo hodnocení Skype výuky pedagogy 3. ročníku, u nichž nedošlo k odchylce od
“běžné”, zatímco u pedagogů a studentů prvního ročníku byl medián záporný. Zhoršená
schopnost učit se byla studenty komentována např.: špatnými akustickými poměry místnosti,
snahou nerušit spolubydlící, malou velikostí obrazovky telefonu, nebo délkou sluchátek a
nemožností se dostatečně vzdálit od telefonu. Pedagogové prvního ročníku si zejména
stěžovali, že v daných podmínkách se nedalo předvést vše potřebné pro výuku. U studentů 3.
ročníku Skype výuky byl velký rozptyl hodnocení. Záporná hodnocení byla podobná jako u 1.
ročníku, ale kladná hodnocení byla zdůvodňována domácím prostředím a lepší schopností se
soustředit.

Hodnocení vynaloženého úsilí mělo také většinou mediánové hodnocení “běžné”
s tím, že jednotlivé skupiny měly ale velký rozptyl hodnocení. Zvýšené úsilí referovali
pedagogové i studenti. Bylo často vysvětleno špatným zdravotním stavem studentů (správný
výsledek tak u nich bylo obtížné dosáhnout) a v některých případech, že se pedagog rozhodl
pro cvičení, která jsou sama o sobě náročnější (vyskytovalo se i při prezenční výuce). U
Skype výuky bylo zvýšené úsilí pedagogů i studentů dáno nutností přizpůsobit se technice,
najít nové možnosti vysvětlování, předvádění a provádění cvičení. Ale paradoxně jedno
hodnocení studentem 3. ročníku bylo zdůvodněno tím, že se „moc nenadře, protože nemusí
zpívat tak nahlas“.

Hodnocení tempa výuky záviselo kromě typu výuky i na ročníku a bylo odlišně
hodnoceno studenty a pedagogy. U prezenční a MVTP výuce bylo mediánem hodnocení
“obvyklé“ (jen pedagog 1. ročníku MVTP hodnotil tempo vesměs negativně, ale vždy
zpomalení komentoval špatným zdravotním stavem studentů). Tempo při Skype výuce bylo
pedagogy obou ročníků a studenty 1. považována za “pomalejší“, u studentů 3. ročníku se
vyskytoval velký rozptyl hodnot. Zpomalení u Skype bylo způsobeno zejména technickými
problémy s připojením a pak relativně krátkou dobou výuky na to, aby pedagogové předem
vyzkoušeli, co prezenčním způsobem nepůjde a našli náhradní řešení (přizpůsobování
probíhalo za chodu výuky a to tempo zpomalovalo). Občasné kladné hodnocení tempa
pedagogy bylo spojováno s lepším soustředěním studenta (nerozptylováním), hudebním
nadáním a samostatnou prací studentů. “Pomalé“ hodnocení tempa používali více studenti,
kteří se spoléhali spíše na hudební doprovod, studenti s problémy s intonací a u studentů
s hlasovými problémy. Dle pedagogů při zhoršeném zdravotním stavu studentů docházelo ke
zhoršení tempa proti běžnému stavu vždy, ať to bylo v prezenční nebo v distanční výuce. Dle
komentářů v době experimentu měli u distanční výuky problémy s hlasem všichni studenti
(kvůli rýmě), kdežto u prezenční jenom 4 ze 7. Studenti však nikdy nedávali zpomalené
tempo do souvislosti se svými zdravotními problémy.

Hodnocení pokroku studenta mělo největší variabilitu ze všech vlastností ve skupině
hodnocení výuky a jejích výsledků. Prezenční a MVTP výuka byly v celku shodně hodnoceny
s mediánem rovným “běžný“, jen u pedagoga 1. ročníku v prezenční výuce byl medián
“velký“, kdy kladná hodnocení byla spjata s docílením pokroku v nějakém konkrétním
cvičení. U distanční MVTP výuky byl horší pokrok hodnocený pedagogem vždy spojený se
zdravotní indispozicí studenta (byla chřipková sezóna). U studentů 3. ročníku byl pokrok
omezen nejen zdravotním stavem, ale někdy také únavou po náročné fyzické činnosti, kterou
absolvovali v jiných předmětech v předchozích hodinách. V závěru 3 týdenního sledování, jak

23

se uplatnil vliv zvykání si na prostředí a zlepšení zdravotního stavu, bylo možné pozorovat
zlepšování hodnocení pokroku nad “běžný“.

Hodnocení celkového dojmu z výuky záviselo na typu výuky a méně významně na
ročníku. I při prezenční výuce nedosahovalo jenom “běžné” neutrální hodnoty. Kladné bylo
většinou spojováno s pokrokem konkrétního studenta.
Záporné mediány v hodnocení dosahovala vesměs jen Skype výuka. Studentům při ní vadila
nemožnost pohybu, ztráta soukromí, problém přirozené interakce s pedagogem. Pozitivně
hodnotili možnost většího rozvoje při samostatné práci. Pedagogům vadily technické
nedostatky Skype, nemožnost synchronní interakce a komunikace a u 1. ročníku nemožnost
fyzické kontroly (při začínajících studentech jsou cvičení více fyzická a vyžadují nejenom
vizuální nebo zvukovou kontrolu). Pedagogové pozitivně hodnotili, že když není možné
osobní setkávání při prezenční výuce (např. nemoc, pandemie, ale i delší vycestování, apod.)
je každá distanční výuka lepší než nic. Též kladně hodnotili, že většina studentů oceňovala
rozšíření forem svého vzdělávání a reagovala větší koncentraci a samostatností při studiu, což
se např. projevilo ve zlepšení intonace nebo přípravy na cvičení.
U MVTP výuky všichni studenti prvního ročníku uvedli hodnotu “obvyklá” (tedy
porovnatelná s běžnou výukou). Jako klady vyzvedli možnost komunikace na dálku, možnost
nastavení zvuku dle charakteru místnosti a lepší soustředěnost na výuku; jen jeden student
jako limitaci distanční výuky uvedl možnost pozorovat jenom určitý výsek obrazu a pocit
omezení pohybu. Jen jeden student v 3. ročníku uvedl hodnotu “nevyhovující” (jako
negativum distanční výuky uvedl, že se nedokázal plně soustředit, protože se mu lépe pracuje
při osobním kontaktu s pedagogem), zbylí studenti 3. ročníku pak hodnotu “obvyklá”. Obecně
však studenti považovali za klady MVTP: čistotu spojení, kvalitu zvuku a obrazu, možnost
překlenutí vzdálenosti, jeden student uvedl, že „někdy je příjemné být v prostoru sám, člověk
při výzvách cítí větší jistotu a bezpečí“. Jako nedostatky uváděli: absenci fyzického kontaktu,
jeden úhel kamery, omezení zorného pole, při nedodržení vzdálenosti od mikrofonu špatnou
slyšitelnost, potřebu nalezení prostoru s vhodnou akustikou. Ani jeden z pedagogů, kteří byli
účastni MVTP distanční výuky, neuvedl záporné hodnocení. Jako klady uvedli možnost
zaměření na zvuk vhodným umístěním mikrofonu, lepší slyšitelnost zvuku proti prezenční
výuce (při správném přistoupení k mikrofonu), a zlepšení koncentrace. Nedostatky již byly
uvedené v předchozích hodnoceních. Technicky by dle pedagogů mělo být ještě řešeno:
zavedení možnosti snadné úpravy hlasitosti přizpůsobené zpěvu a mluvenému slovu; zavedení
zpětné vazby do obrazu druhého účastníka, aby viděl sám sebe s vyznačením hranic svého
možného pohybu; zavedení celkového a detailního vizuálního kontaktu, včetně pohledu z více
stran, pro celkovou kontrolu studenta.

c) Výsledky hodnocení výuky realizované různými technologiemi:
Na základě zkušenosti získaných délkou studia (ročníkem) se studenti odlišovali hlavně ve
vnímaní akustiky místnosti. Méně významně v hodnocení viditelnosti podstatných
skutečností, schopnosti učit se, tempa výuky, zpoždění obrazu a zvuku a srovnání s prezenční
výukou.
Rozdílné hodnocení studentů a pedagogů bylo zejména v nutnosti přizpůsobit výuku, pak ve
slyšitelnosti, méně významné rozdíly byly u vynaloženého úsilí, kvality obrazu, schopnosti se
soustředit, tempu výuky a kvality zvuku.
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Samostatné porovnání distančních typů výuky prokázalo, že schopnost učit, kvalita
interakce, tempo výuky, vynaložené úsilí, pokrok studenta a ani celkový dojem nebyly
ovlivněny technologií. V ostatních vlastnostech bylo hodnocení MVTP lepší než u Skype.
Slovní popisy hodnocených vlastností detailněji přiblížily skutečnosti distanční výuky a
ukázaly na možnosti zlepšení vizuálních, akustických podmínek výuky a dále naznačily i
nutnost metodických změn způsobu výuky zpěvu. Pedagogové uvedli ještě před pandemií, že
si umí při zlepšení výše uvedených podmínek představit distanční výuku, zejména u studentů
na vyšší úrovni zkušeností. Ocenili možnost jejího využití při konzultacích a výuce na dálku
(např. mezi různými univerzitami, nebo při zahraničních stážích studentů). Pohled na
technologii MVTP se však výrazně změnil po první vlně pandemie v ČR. Běžné technologie,
zejména kvůli velké latenci, limitují výuku na dialog (není možná souhra, společný zpěv a ani
reálný doprovod hudebním nástrojem). Vyžadují vyšší úsilí při výuce, ale nutí také k většímu
soustředění na práci. Uvedené skutečnosti přinutily pedagogy k rozsáhlým změnám v
metodice výuky, které měly efekt zejména u zkušenějších studentů. Změna chování
společnosti a izolace studentů byla u některých doprovázena větším uplatněním samostatné
práce. Studenti, kteří ji zvládli, vykazovali i při výuce přes Skype lepších výsledků a tím i
rychlejší posun.

d) Závěry z výuky realizované různými technologiemi:
Výsledky uvedených experimentů, při kterých byly pomocí dotazníků porovnávány
parametry zpěvní a hlasové výuky, poukázaly na nutnost řešit technické a organizační
provedení distanční výuky. Obecné videokonferenční technologie mají pro hudební interakci
nevhodné technické parametry, kterým dominuje délka latence, kvalita přenášeného zvuku a
omezený vizuální kontakt. Nejsou-li využívány nízkolatenční technologie, musí být výuka
proti prezenční výrazně metodicky pozměněna. I když vnitřní snaha a soustředění studentů
spolu s úpravami metodiky prokázaly přínosnost distanční výuky i při zhoršené technické
úrovni, pro hlasovou výchovu začínajících studentů je potřebné ji doplnit o prezenční
předvádění probírané látky. Motivaci k lepšímu soustředění lze u studentů očekávat zejména v
případech, že si budou vážit toho, že mohou být s pedagogem, který by jinak nebyl dostupný
(z ciziny nebo špičkový umělec), nebo že pro získání potřebných dovedností neexistuje
jednodušší alternativní postup (pandemická Skype výuka).
Nízkolatenční technologie společně s kvalitním přenosem zvuku a obrazu přibližuji
možnosti vzdálené výuky k prezenční (s omezeními při vnímání fyzických a případné
psychosomatických vlastností). Případný vizuální i akustický diskomfort lze zlepšit
pohyblivými držáky kamer, mikrofonů a reproduktorů a zvýšením jejich množství. Akustické
rozdíly místností je možné obejít typem mikrofonu a nastavením jeho vzdálenosti. Určitá
výjimečnost distančního vzdělávání vede k lepšímu vnitřní koncentraci studentů na
probíranou látku, ale s dosahováním výsledků srovnatelných s prezenční výukou lze počítat až
při práci s pokročilejšími studenty. Uvedená zjištění potvrzují vhodnost použití kvalitních
přenosových technologií pro distanční výuku (zejména pro propojení vzdělávacích institucí se
zahraničními). V návaznosti na realizované experimenty s distanční výukou, s uměleckými
distančně distribuovanými hudebními vystoupeními (NMP) a s distančním hodnocením
hudebních vystoupení, je možné doporučit nízkolatenční technologie (zejména MVTP) pro
mezinárodní uměleckou spolupráci, i když to bude proti prezenčním interakcím vyžadovat
změnu organizace a dodržování pravidel shrnutých v metodické části této Metodiky.
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IV. 4) Distanční výuka hry na klarinet
K ověření poznatků z literatury a z experimentů z distanční výuky pěveckých dovedností
byla uskutečněna distanční výuka hry na klarinet při Mistrovských kurzech Irvina Venyše v
rámci Pražských klarinetových dnů. Dva pedagogové prováděli výuku z HAMU v Praze
(použita stejná místnost a MVTP technika, jako při výuce zpěvu), jeden z Helsinek (použito
spojení přes Skype se zvukem přenášeným samostatným rychlým kanálem bez komprese).
Studenti byli v druhé akusticky upravené místnosti na HAMU (také stejná místnost a
technika, jako při zpěvu) a jeden student v Budapešti (spojení jako s Helsinkami).
Dotazníková šetření a rozhovory potvrdily všechny závěry uvedené pro NMP v kapitole 2.
Všichni zúčastnění uvedené aktivity hodnotili velmi kladně. Skype neumožňoval synchronní
hru, ale nekomprimovaný zvuk byl dostatečně kvalitní pro výuku interpretace, kterou
pedagog prezentoval samostatně a student následně nacvičoval za sluchové kontroly
pedagoga. U MVTP techniky byla plně využita i synchronní souhra.

IV. 5) Distanční hodnotící panely
Ověření možností, jak distančně hodnotit hudební umělecké vystoupení, bylo realizováno při
ročníkových zkouškách hry na klarinet a na housle. Obvyklý základní hodnotící panel byl
rozšířen o distanční členy, kteří se nacházeli v místnosti používané pro distanční výuku zpěvu.
Studenti byli s hlavní částí poroty v koncertním sále (klarinet) nebo v učebně katedry
(housle). Použita byla stejná technika MVTP, jako při výuce zpěvu. Student byl v prostoru
před stereo mikrofonem (alternativě byla v blízkosti i umělá hlava), prezenční porota neměla
samostatný mikrofon a pro dorozumívání s distančními členy mezi vystoupeními studentů byl
využíván mikrofon u studenta. Kamera snímala obraz z místa před hlavní porotou, obraz
viděli distanční hodnotitelé na velkoplošné TV (4K, 60 FPS) a byl obdobné velikosti, jakou
viděli prezenční porotci. Reprodukce zvuku byla přes aktivní stereo reproduktorovou
soustavu. Audio přenosový řetězec byl zkalibrovaný, ale na přání si distanční porotci mohli
hlasitost upravit. Mohli si také nechat přepnout zdroj zvuku z mikrofonu na umělou hlavu.
Latence videa byla vlivem TV o 89 ms delší než audia. Dotazníky se netýkaly známky z
ročníkové zkoušky, ani hudebního zhodnocení samotného vystoupení. Odpovědi měly
poskytnout informace, zda hodnotitelé mohou takto distančně posoudit vše, co by posuzovali
prezenčně (případně co jim k tomu chybí), a informace o subjektivních pocitech hodnotitele z
distančního hodnocení.
Z dotazníků vyplynulo, že spokojenost hodnotitele s distančním způsobem hodnocení a
míra zprostředkování AV informací, které potřebuje pro hodnocení, byly velmi ovlivněny
subjektivním přístupem hodnotitele k technice. Ne všichni hodnotitelé distanční formě
hodnocení důvěřovali. Měli-li skeptický přístup a nedůvěru, pak označovali jako nevyhovující
stále stejný pohled kamery (bez možnosti detailu nebo s přílišným detailem, byli-li zvyklí
prezenčně hodnotit z větší vzdálenosti), příliš mnoho dozvuku ve zvuku přenášeného z velké
místnosti, v níž se nacházel hodnocený student, do menší místnosti, ve které se nacházel
hodnotitel, nebo příliš zřetelný zvuk, ve kterém se vyskytly i nádechy studenta, když byl u
mikrofonu blízko. Jako nevyhovující označovali i chybějící mikrofon a kameru pro
komunikaci se zbývajícími prezenčními členy hodnotícího panelu. Část hodnotitelů ale byla
spokojena a považovala přenesené AV za dostatečně kvalitní, aby hudební vystoupení mohli
hodnotit. Doplnění mikrofonu a kamery pro vnitřní komunikaci mezi členy poroty by také
uvítali. Hodnotitelé, kteří byli před tímto hodnocením sami účastni NMP, byli na
zprostředkovaný obraz a zvuk zvyklí a neměli proti této formě hodnocení námitky
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(považovali ho za vyhovující). Jeden z těchto hodnotitelů se následně úspěšně zúčastnil
distančního hodnocení vystoupení umělců v rámci International Summer Academy konající se
na Univerzitě hudebních a dramatických umění ve Vídni (Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien – MDW), které proběhlo pomocí zařízení LoLa.
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V. Metodika
Tato Metodika shrnuje základní postupy a doporučení pro organizování a realizaci síťových
audiovizuálních (AV) propojení při distančním distribuovaném hudebním vystoupení (NMP),
při distanční výuce hudebních dovedností a při interaktivním hodnocení hudebních
vystoupení. Zdůvodnění doporučení jsou blíže vysvětlována v kapitolách II. a III.
Pro úspěšnost distanční interakce prostřednictvím internetového spojení je vhodné jejich
dodržování, ale pro řadu specifických situací a využití, které tato metodika nemůže předjímat,
je nutné vždy počítat s jejich vyzkoušením a případným tvůrčím dořešením konkrétních
problémů, které se při dané formě interakce a použitých prostředcích vyskytnou. Lze
očekávat, že některé problémy budou muset být řešeny ve spolupráci s patřičnými
odbornostmi a specialisty na danou problematiku.
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příprava AV distanční interakce

1) Definování účelu distanční spolupráce
Účel distanční spolupráce předurčuje jak požadavky na technické podmínky AV přenosů,
tak formy vzájemné komunikace mezi účastníky.
Je proto zásadní, aby si účastníci nejprve vyjasnili a sjednotili svá očekávání a definovali
účel a cíle připravované distanční spolupráce.
Je vhodné, aby si účastníci účel a cíle prezentovali písemně, jelikož interakce při distanční
spolupráci má své limity a některá očekávání tak nemusí být realizovatelná (např. není
možné zkrátit latenci pod limit daný vzdáleností a rychlostí šíření přenášených dat
použitým mediem, není možný fyzický kontakt, apod.). To může vést u neznalých
účastníků až k obviňování z chyb nebo nekvality realizovaných interakcí.
2) Sjednocení technických a prostorových podmínek
Pro minimalizaci audiovizuálních potíží při distančních síťových přenosech je nezbytné,
aby se všichni účastnici navzájem seznámili s technologií, kterou mají k dispozici, a s
akustickými a optickými specifikami prostoru, který zamýšlí použít k přenosům.
Nekompatibilitu a nevhodnost je třeba vzájemně vyřešit ještě před přenosy (týká se to
nejen techniky, ale i vlastností prostorů)!
Akusticky nebo světelně nevhodné prostředí je nutné změnit na vyhovující a na případné
rozdíly brát zřetel při volbě rozmístění účastníků, mikrofonů, reprodukčních zařízení,
kamer, osvětlení a zobrazovacích jednotek (viz body 3 a 4).
Atypické nebo nestandardní podmínky je třeba řešit s odborníky na danou problematiku
(zvukoví mistři, akustici, kameramani, osvětlovači, multimediální specialisté). Totéž se
týká přenášení dat po síti (IT technici).
Poznámka: Pro interakci v hudbě je při málo kapacitním internetovém připojení přípustné
omezit rozlišení obrazové informace, ale přenos zvuku musí zůstat v nejvyšší možné
kvalitě a s nejkratší možnou latencí.
3) Řešení distribuované hudební, organizační a komunikační interakce
Po upřesnění prostoru a kompatibilní techniky je nutné si vzájemně shodnout na
předpokládaném rozmístění účastníků v prostoru v průběhu distanční interakce a při
dalších předpokládaných způsobech komunikace účastníků.
Vyřešena musí být jak real-time online komunikace při hudební interakci, tak komunikace
podpůrná (tzn. upřesňující, výuková nebo doprovodná k hudebně umělecké). Vhodné
uspořádání účastníků v prostoru musí umožňovat nejen samotný hudební výkon při
NMP/výuce/hodnocení, ale musí též umožňovat potřebné formy podpůrné komunikace insitu tak, aby každý účastník viděl a slyšel vše, co ke své úloze v distanční spolupráci
potřebuje.
Upřesnění uspořádání účastníků by mělo zohledňovat všechny potřebné způsoby interakce
a dostupné technické prostředky, které mají účastníci pro přenosy k dispozici. Když by
požadavky na AV interakci přesahovaly dostupné možnosti, tak by z nich mělo vyplynout i
upřesnění požadavků na doplnění potřebných technických prostředků.
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příprava technických podmínek AV přenosů

4) Technické zabezpečení přenosů
Z dohodnutých forem komunikace, které jsou nezbytné pro stanovený účel a cíle (viz body
1 až 3), vyplývají potřebné technické prostředky.
Pro AV přenosy je nutné zajistit odpovídající zařízení umožňující dohodnuté síťové
propojení všech účastníků (nízkolatenční, obecné videokonferenční) a vyřešit jeho
technické nastavení.
U propojovaných zařízení je nezbytné použít nebo nastavit síťové identifikační údaje
tak, jak je požaduje poskytovatel sítě a zařízení do sítě připojit (IP, maska podsítě, apod.,
realizováno obvykle ve spolupráci s IT technikem nebo správcem sítě, zejména u
dedikovaných spojení).
U nízkolatenčních zařízení (např. MVTP, LoLa) nastavit parametry ovlivňující latenci (fvz,
délku bloku, apod., viz kapitola II.), u obecných zařízení, jen když to umožňují nebo
vyžadují (obvykle jsou součástí počítačů s odpovídajícím software).
V závislosti na tom, zda bude interakce probíhat mezi 1 nebo více účastníky na každé
straně je třeba zvolit počet vhodných typů mikrofonů (všesměrový, s ledvinovou
charakteristikou, apod.), zvukově reprodukčních zařízení (sluchátka/reprosoustavy),
kamer a jejich optiky (zoom, autofokus apod.), zobrazovacích jednotek (lokální
zobrazovací monitory, velkoplošné obrazovky apod.). Doporučení pro jejich výběr viz
kapitola II.
5) Prostorové zabezpečení přenosů
Po upřesnění rozměrů, vybavení a kvality prostoru (v návaznosti na domluvený účel AV
přenosů a počty účastníků, viz bod 2) je nutné vybraný vhodný prostor vyhradit na dobu
domluvených přenosů, vyhradit jej i na dobu potřebnou pro instalaci/odinstalaci a
prostorové rozmístění zařízení a s dalšími účastníky domluvit a zajistit dobu na
vyzkoušení propojení.
Je-li vybavení a propojení již připraveno (např. prostor je technickými zařízeními pro AV
přenosy nastálo vybaven, propojení s distančními účastníky je opakovaně neměnné, apod.),
je třeba v domluvené době před samotnou interakcí AV propojení ověřit a případné
nedostatky v síťovém propojení i v prostorovém rozmístění technických zařízení a
účastníků odstranit (viz též bod 6).
6) Umístění techniky a účastníků
Techniku a AV prostředky pro hudební a podpůrnou komunikaci při distanční interakci je
třeba v prostoru rozmístit dle domluvené představy o rozmístění účastníků a způsobech
snímání a reprodukování přenášených AV informací.
Rozestavení účastníků navzájem musí navazovat na tvar, rozměry a vybavení prostoru
tak, aby bylo možné v něm zajistit odpovídající odstup od AV techniky a umožnit
zprostředkovávání zvuku a obrazu v potřebné kvalitě. Z důvodů relativně obtížného
dodatečného přestavování AV techniky je důležité vhodné umístění účastníků v prostoru
předem vyznačit, např. umístěním židlí nebo značek. Je-li to potřebné, může být pozic více
(např. vůči mikrofonu jedna pozice při hlasité hudební interakci a bližší pozice při řečové
komunikaci).
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Mikrofonní pozice vůči účastníkům má odpovídat místům obvyklého snímání zvuku
daného hudebního nástroje při nahrávání (viz kapitola II.). I v případě, že bude jeden
mikrofon snímat více zdrojů zvuku, měl by jim být co nejblíže, kvůli omezení vlivu
dozvuku prostoru. Při hudební interakci má mikrofon ze své pozice zajistit barevně a
hlasitostně správné zprostředkování zvuku do prostoru distančních účastníků.
Reproduktor/reproduktorová soustava má vůči účastníkům nahrazovat pozici zdroje
zvuku (z pozice posluchače by měl zvuk vycházet přibližně z míst, kde se virtuálně zdroj
zvuku nachází na zobrazovacím zařízení, viz kapitola II.). V případě, že reproduktor má
jen zprostředkovat zvuk pro společnou interakci (nezáleží při tom na směru, odkud zvuk
přichází), je vhodné upřednostnit pozici, při které dochází k nejmenší akustické vazbě s
mikrofonem. I nejjednodušší audio varianta 1 mikrofon a reproduktorová soustava
(mono/stereo) musí svým vzájemným umístěním a ve spojení s rozmístěním akusticky
pohltivých materiálu (akustický paraván, závěsy, apod.) minimalizovat zpětnovazební echo
(viz kapitola II.). Je-li to pro hudební interakci a další typy komunikace potřebné, je nutné
použít více mikrofonů/reproduktorů případně je umisťovat mobilně nebo na
přestavitelných stativech (viz kapitola II.)
Poloha kamery má účastníkům zajistit pohled na vše potřebné bez zastínění většími
překážkami (tenký mikrofonní stojan s mikrofonem nemusí být vůči rozměrům obrazu
snímaného hudebního nástroje překážkou a např. stojan s notami již ano; je třeba
vyzkoušet). Pro komunikaci face to face by kamera měla být těsně nad zobrazovacím
zařízením v místech, kde se virtuálně nacházejí distančně komunikující účastníci (viz
kapitola II.). Pozice všech dalších kamer, jsou-li použity, nastavit tak, aby poskytovaly ty
obrazové informace, které mají zprostředkovat.
Je třeba zajistit, aby osoby a objekty v pohledu kamery byly patřičně osvětlené (nejlépe
neoslňujícím rozptýleným osvětlením), případně rozmístit pomocné osvětlení. V blízkosti
oken, při ostrém slunečním světle, zajistit snížení jeho intenzity (zastínění, rozptýlení).
Zobrazovací zařízení odpovídající velikostí a kvalitou účelu zprostředkovávané obrazové
informace by mělo být umístěno do obvyklého směru pohledu účastníků, kteří mají
informaci při dané interakci/komunikaci vidět. Při samotné hudební interakci je vhodné,
aby distanční účastníci plochu obrazu viděli alespoň periferně (např. když hledí na noty),
následně pro face to face komunikaci se mohou směrem ke zobrazovacímu zařízení
pootočit, posunout či přiblížit.
Pro účely zajištění viditelnosti při přesunech účastníků, je vhodné umístit v prostoru další
značky (sedací místa, apod.) vymezující, že nevyjdou ze záběru (nebo např., že zároveň
budou v hlasitostně vhodné pozici vůči mikrofonu). Obdobně je vhodné vymezit místa
vůči kameře, ze kterých distanční účastník uvidí dostatečně zřetelný detail (např. notového
partu, potřebuje-li jej distančnímu účastníkovi ukázat), nebo naopak, odkud uvidí širší
celek (třeba celou postavu). V případě, že je kamera vybavena objektivem s funkcí Zoom,
je vhodné ke stejnému účelu připravit na objektivu značky a vyzkoušet způsob, jak bude
Zoom ovládán.
Jsou-li při testovacím propojení účastníku a předběžném vyzkoušení plánované interakce
nalezeny nedostatky v prostorovém rozmístění mikrofonů, kamer, zobrazovacích zařízení,
nebo v akustice či osvětlení prostoru, je třeba jejich odstranění věnovat mimořádnou
pozornost, jelikož tyto faktory jsou zásadní pro splnění cílů a úspěšnost interakce.
Kriteriem, zda jsou nedostatky odstraněny, je, že každý účastník vidí a slyší vše, co ke své
úloze v distanční spolupráci potřebuje.
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AV přenosy při distančním hudební vystoupení NMP

7) Organizační příprava NMP
V návaznosti na účel připravovaného distribuovaného hudebního vystoupení (viz bod 1) je
nezbytné zajistit jeho organizační, hudební a technické realizátory. Proti prezenčnímu
vystoupení je nutné počítat s organizačním propojením dvou (případně i více) míst, což
klade větší nároky jak na management vystoupení, tak na čas potřebný k vytvoření
realizačního teamu i na jeho profesní souhru. K obvyklým postupům používaným při
prezenčních vystoupeních (repertoár, notové podklady, propagace, režie, finanční a
personální zajištění, smlouvy, apod.) musí hudební managementy účastníků ještě navíc
zajistit vyřešení bodů 1 až 6 této metodiky.
Při organizování vystoupení je třeba ještě před vystoupením a jeho nácvikem seznámit
hudebníky s omezeními, která NMP přináší. Předpokladem profesionálního provedení je
nízkolatenční spojení. Ale i při něm, podle zvolené konfigurace, je nutné upozornit
zejména na změny, které nastanou oproti obvyklým prezenčním situacím, např.:
 že bude muset být odlišné rozmístění hudebníků vůči sobě;
 že zprostředkovaný zvuk nebo obraz bude muset přicházet z nezvyklého směru;
 že s ohledem na danou vzdálenost a použitá technická zařízení bude zvuk a zejména
obraz přicházet se zpožděním;
 že lze očekávat při daném zpoždění potíže v synchronizaci vlastního hudebního
projevu se zvukem ostatních účastníků, v důsledku čehož budou obtíže s udržením rytmu,
a doporučit strategii, jak je řešit (viz kapitola II.);
 že lze očekávat případné výpadky v přenášeném zvuku a obrazu, které by si měli pro
udržení souhry odmyslet;
 že při vlastní hudební interakci budou muset dodržet svou vymezenou pozici před
mikrofonem;
 že pro vzájemnou podpůrnou nehudební komunikaci budou muset dodržovat
domluvené pokyny (např. domluveným způsobem dát najevo, že se souhra
přerušuje/začíná, přistoupit blíže/vzdálit se k/od mikrofonu, domluveným způsobem ukázat
část notového partu, apod.);
 že při hudebních zkouškách si budou muset dohodnout a vzájemně upravit pozice
snímací/reprodukční techniky a její nastavení tak, aby hudební interakce byla minimálně
narušená rozdílnou akustikou prostorů, echem, osvětlením nebo neslyšením a neviděním
toho, co pro souhru potřebují.
Zejména u hudebníků, kteří distanční hudební souhru ještě nezažili je proto potřebné
věnovat úvodnímu nácviku NMP delší čas, než je obvyklý u prezenčních zkoušek.
8) Technické zajištění NMP
Při samotném hudebním vystoupení je vždy důležité, aby byli přítomni i odpovídající
odbornosti pro zvuk a obraz (tak jako by tomu bylo na prezenčním vystoupení), případně
i pro IT spojení. Obvykle je potřebná přítomnost těchto profesí i při první zkoušce.
Následně, dovolí-li to charakter použitého prostoru a techniky (prostor je používán pro
daný distanční přenos trvale; nemusí se rozestavění techniky měnit, odnášet či přesouvat
pro jinou akci do jiného prostoru; obsluha techniky pro daný přenos je typu zapni/vypni
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tak, jako je tomu u běžných videokonferenčních technologií) a hudebníci jsou znalí
problematiky distančních přenosů a jsou seznámení s obsluhou techniky, je možné, aby si
hudebníci sami organizovali zkoušky/nácvik a při nich obsloužili i techniku.
Pro nastavení zvuku v prostoru účastníků se obvykle používá pravidlo, že o výsledný zvuk
nebo jeho mix se stará zvukový mistr na distanční straně při jeho reprodukci. Mikrofonní
signály se přenášejí neupravené s největší možnou dynamikou. Změnu polohy mikrofonu a
kamery provádí jejich obsluha na základě upozornění, co činí při hudební interakci obtíže u
distančního účastníka (echo; příliš slabý nebo zkreslený zvuk; příliš malý nebo oříznutý
obraz). Ideální je, aby si obsluha při úpravách polohy a nastavení snímací techniky
odesílaný zvuk a obraz na své straně také poslechla a prohlédla. Pro tento účel a zároveň
pro prověření kvality přenosu je výhodné, aby u dalšího účastníka byl přišlý signál z
výstupu přenosového zařízení dočasně zapojen na vstup a poslán zpět. Nejen při
nastavování a nehudební komunikaci, ale i při samotné hudební interakci je vhodné mít na
vlastní straně k dispozici ve sluchátkách a někde v rohu velkoplošné obrazovky nebo na
samostatném monitoru svůj vlastní odchozí zvuk a obraz (monitoring odcházejícího AV).
V případě, že je NMP určeno publiku (posluchačům/divákům) na jedné nebo obou stranách
přenosů, je nutné předávat i AV, které vyhovuje prostoru, ve kterém se publikum nachází.
Přenášený zvuk i obraz tak musí nejen umožňovat souhru zúčastněných hudebníků, ale
vyhovovat i z hlediska celkového pohledu, ve kterém jsou vidět jak prezenční, tak
distanční hudebníci, i z hlediska vyváženosti jejich společného zvuku. Obvykle to
znamená rozšíření počtu základní snímací a reprodukční techniky, která je potřeba pro
hudební interakci, o další snímací a reprodukční zařízení (kamery, mikrofony, velkoplošné
zobrazovací jednotky a reproduktory pro publikum), jejichž signál se přenáší dalším/i AV
kanálem/y. Pro dosažení vyváženosti prezenčního a distančního zvuku je pak nezbytná
interaktivní spolupráce zúčastněných zvukových mistrů.
Poznámka: Posluchačsky a divácky přitažlivé se může stát nejen kombinované ozvučení
ale i střídání pohledů z více kamer. Střih, režie a tvůrčí zpracování zvuku a obrazu však ale
patří již k samostatným uměním, která tak přesahují rámec této metodiky.
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AV přenosy při výuce hudebních dovedností
V návaznosti na účel vzdělávání a druh hudebních dovedností, které má distanční výuka
naučit, je nezbytné připravit plánované hudebně pedagogické aktivity tak, aby omezení
společné souhry a výkladu při výuce tím, že zvuk a obraz mají pedagog i student jen
zprostředkovaně (viz p

9) Organizační příprava distanční výuky
V návaznosti na účel vzdělávání a druh hudebních dovedností, které má distanční výuka
naučit, je nezbytné připravit plánované hudebně pedagogické aktivity tak, aby omezení
společné souhry a výkladu při výuce tím, že zvuk a obraz mají pedagog i student jen
zprostředkovaně (viz příklady omezení označené • v bodě 7), nemělo vliv na úspěšnost
výuky oproti obvyklým prezenčním situacím (viz též kapitola III. a zkušenosti z
experimentální distanční výuky v kapitole IV.).
Východiskem organizačního zajištění distanční výuky je bod 1) metodiky. Pedagog by měl
znát potřeby studentů a definovat cíle své výuky. Aby nedošlo ke ztrátě motivace
studentů, připravované distanční interakce by měly naplnit jejich očekávání.
Postupy používané při prezenční výuce je proto obvykle nutné upravit s ohledem na to,
že úspěšnost prováděných cviků není možné kontrolovat pomocí odpovídajících
hmatových vjemů (vjem vhodné síly úderu, pohybu bránice, vibrací hlavy či povrchu
nástroje, apod.). Není-li možné přesunout provádění těchto cviků na prezenční výuku, je
třeba najít a doplnit obvyklou prezenční výuku o vhodná slovní vysvětlení pocitů, které
mají hmatové vjemy vyvolávat. Kontrola provedení pedagogem je pak možná jen
poslechem zvuku v porovnání s tím, jak by měl znít při správném provedení (vizuální
kontrola je obvykle možná jen u větších pohybů a u správné postury těla).
Distanční způsob hodnocení prováděných cviků tak klade zvýšené nároky na zkušenosti
pedagoga a je vhodné si poslechovou kontrolu při přípravě výuky nacvičit prezenčně.
Zejména pedagogové, kteří distanční výuku ještě nezažili, by měli proto věnovat přípravě a
nácviku distanční formy odpovídající čas, nejlépe s vyzkoušením upravených postupů
mimo samotnou výuku nebo simulovaně v prezenční výuce.
Pro úspěšnou realizaci distanční výuky si pedagog musí zkontrolovat, zda má pro výuku
vyřešeny body 2 až 6 této metodiky. Lze předpokládat, že zejména ve vzdělávací instituci
budou tyto body řešeny managementem instituce. Před započetím distanční formy výuky
by se tak pedagog měl dozvědět, jakým způsobem jsou vyřešeny, aby svou výuku mohl
přizpůsobit, případně upravit. Není-li z jakýchkoli důvodů prezenční výuka možná a není
zajištěna centrálně, postupuje pedagog podle bodů 2 až 6 individuálně. Přizpůsobuje tak
přípravu interakce se studentem a její technické zabezpečení možnostem (svým a studentů)
a potřebám výuky.
Poznámka: Metodické věci shodné s prezenční výukou nejsou předmětem této Metodiky.
10) Prostředky pro zajištění distanční výuky
V rámci bodu 2) je třeba zkoordinovat možnosti, které jsou pro výuku k dispozici na straně
pedagoga a na straně studenta. Při “domácí“ výuce lze očekávat použití jen obecných
videokonferenčních technologií a obvykle minimálně na jedné straně „“domácí“ prostředí.
Při výuce mezi vzdělávacími institucemi (nebo kulturními zařízeními) lze předpokládat
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nízkolatenční technologie a účelově akusticky upravené prostory. Před samotnou výukou
je nutné odstranit nekompatibilitu (týká se nejen techniky, ale i vlastností prostorů)!
V souladu s body 3) až 6) je důležité před výukou vyřešit i vyhrazení prostorů v době
výuky, předpokládané rozmístění účastníků, osvětlení, akustiku místností a zajistit, aby
pedagog i student ovládali používanou techniku. U obecných videokonferenčních
prostředků lze předpokládat jejich obecnou znalost, používání nízkolatenčních prostředků
pak bude vyžadovat spolupráci s odborníky a zácvik obsluhy. Obdobně tomu bude i při
potřebě používat více kamer, mikrofonů, zobrazovacích a reprodukčních zařízení.
11) Technicko-realizační zajištění distanční výuky
Kromě obecných doporučení (viz kapitola II. a III.) je při distanční výuce vhodné
dodržovat následující technicko-realizační doporučení (zejména v domácím prostředí):
 Je třeba minimalizovat vliv dlouhé dobu dozvuku a rozdílů dozvuku místností na
zvukové detaily nebo srozumitelnost řeči. Pokud to je možné, je potřebné místnosti s
delším dozvukem zatlumit akusticky pohltivým materiálem (improvizovaně nebo dočasně,
např. v domácím prostředí, lze na větší ploše v blízkosti stěn použít husté, zřasené textilie,
hřbety volně stojících knih v knihovně, třeba i čalounění a peřiny). Nezbytné je omezit
případné echo přiblížením mikrofonu ke zdroji zvuku, použitím směrového mikrofonu
nebo použitím sluchátek (nelze-li jinak, tak i snížením zesílení audio signálu).
 Pro poslech jednoho zdroje zvuku je nejjednodušší použít monofonní přenos.
Reproduktor je pak vhodné umístit v čelním směru před posluchače (nebo mírně šikmém,
viz kapitola III.). V případě potřeby sledovat při výuce směr nebo pohyb zdroje zvuku v
místnosti je nutný stereo přenos. Pro stereofonní mikrofon (dvojici) a reproduktory je pak
potřebné najít kompromisní vzdálenost, ze které už lze rozlišit pohyb v celém jeho
rozsahu, ale ještě nevzniká echo (případně kombinovat s reproduktorem z boku nebo
poslechem na sluchátka).
 Zvuky všech zdrojů relevantních pro výuku by měly být snímány samostatnými
mikrofony (např. samostatně zpěv a klavírní doprovod), aby na distanční straně zněly se
správně vyváženou hlasitostí a barevnou věrností (je třeba vyzkoušet a nastavit).
Doprovod elektronickým klavírem je výhodný, nevyžaduje mikrofon. U jednokanálového
přenosu (obvykle u obecných videokonferenčních prostředků) je třeba nastavit a smíchat
signály před přenosem, u vícekanálových si distanční účastník hlasitost dokáže přizpůsobit
sám. Stejně tak si student přizpůsobí hlasitost doprovodu, který si pouští ze záznamu, když
mu pedagog nahrál a zaslal doprovod jako zvukový soubor (řešení nezbytné pro nácvik
interakce zpěváka/hudebníka s doprovodem při použití obecných videokonferenčních
prostředků, u kterých je latence příliš dlouhá na společnou souhru).
 Dynamický rozdíl mezi řečovou komunikací a hrou na hudební nástroj (resp. zpěvem)
lze při snímání jedním mikrofonem řešit vyzkoušením a vyznačením “hudební” a bližší
řečové “komunikační” pozice (dojde tak též ke zlepšení srozumitelnosti řeči snížením
vlivu dozvuku místnosti, viz bod 6). Při použití samostatných mikrofonů je potřebné
zajistit jejich přepínání tak, aby to nenarušovalo výuku (např. nožní spínač, aby nemusel
být při komunikaci odkládán hudební nástroj), alternativně je možné takto přepínat zesílení
mikrofonního předzesilovače (obojí vyžaduje technickou přípravu a stává se výhodné
obvykle až v případě vytvoření specializované učebny určené pro distanční výuku).
 Použije-li pedagog při hodnocení kvality prováděných cviků studentem zesílení zvuku
nebo zvětšení obrazu k vytvoření akustického nebo vizuálního detailu, je nutné, aby se
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následně vrátil k základnímu výchozímu nastavení (zejména u zesílení zvuku), jelikož u
elektronicky zesíleného zvuku má pedagog u studenta při distančním nácviku menší
nároky na reálný akustický výkon, který pak při prezenčním vystoupení nemusí
dostačovat. Základní nastavení je vhodné akusticky zkalibrovat (viz kapitola II.)
 Účastníci výuky by ze své “komunikační“ pozice měli mít v čelním pohledu
zobrazovací zařízení (TV, monitor, display počítače, apod.) a těsně nad ním v jeho středu
kameru (kvůli očnímu kontaktu). “Hudební“ pozice může být shodná s “komunikační“
nebo pedagog může studentovi (i sobě, když předvádí cvičení) vymezit i další pozice nebo
požádat o pootočení. “Hudební“ pozice pootočená o 35 o vůči “komunikační“ umožňuje
umístění notového stojanu před studenta tak, aby při hře nestínil v pohledu kamery, a
student z ní periferně dokáže sledovat obraz pedagoga. Je-li vhodnou polohou pro snímání
zvuku u daného hudebního nástroje pozice mikrofonu před studentem, lze snadno a rychle
pootočením se o 35o vůči kameře a přistoupením/odstoupením k/od mikrofonu měnit
šikmou “hudební“ pozicí za čelní “komunikační“ (viz kapitola III.). U nástrojů
vyžadujících snímaní zvuku z jiného místa je nutné vhodné řešení vyzkoušet.
 Pro výuku pomocí distanční technologie obvykle postačuje jedna kamera. Jsou-li
potřebné další pohledy (z boku, zezadu), lze použít zrcadlo, jako při prezenční výuce.
Mělo by být natočeno vůči pohledu kamery tak, aby v nich pedagog (nebo student po
pootočení) viděl potřebnou odvrácenou stranu (řešení s více kamerami s funkcí Zoom a
automatickým zaostřováním umožňuje velmi variabilní a souběžné snímání celku i detailu,
ale pro svoji nákladnost je vhodné až ve specializovaných učebnách pro distanční výuku).
 Je vhodné, aby pedagog/student viděl, jak ho vidí protějšek, aby se mohl kontrolovaně
přemístit nebo natočit ke kameře ke zprostředkování potřebného pohledu na sebe či
nástroj. Nejjednodušším řešením je zobrazení menšího obrazu sama sebe v obraze
protějšku (toto obvykle umožňují i obecné videokonferenční prostředky). Samostatný
kontrolní monitor je vhodný pro specializované distanční učebny (nemusí být v ose s
kamerou).
 Pro sledování celé postavy je někdy výhodné pootočit kameru a monitor “na výšku“
(o 90°). Při pohybu k/od kamery (detail/celá postava) nutno zachovat hlasitost přenášeného
zvuku a počítat proto se souběžným posouváním pozice mikrofonu, případně použít
klopový mikrofon (při použití kamery v notebooku/tabletu by měl být vyřazen interní a
zapojen externí mikrofon). Lze-li předpokládat, že při výuce budou potřebné uvedené
poziční změny, je vhodné používat lehké mikrofony (kamery) na přestavitelných stojanech,
kterými lze snadno pohybovat. Při použití kamery v notebooku/tabletu je praktické mít na
vhodných místech předpřipravené odkládací plošiny, na které je možné je stabilně
postavit a mít z nich zajištěný požadovaný pohled. Tato opatření spolu s umístěním
pozičních a hraničních značek je třeba se studentem dohodnout, připravit a nacvičit
(student i pedagog by měli být schopni uvolněného pohybu ve svém prostoru bez
přemýšlení, kam ještě mohou, aby neomezili svou viditelnost a slyšitelnost).
Poznámka: Pokud nácvik neproběhne, studenti bývají výrazně nepřirozeně strnulí.
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AV přenosy při interaktivním distančním hodnocení
Je-li to vhodné nebo potřebné (např. zapojení jinak nedostupných zahraničních odborníků),
je možné AV síťové přenosy využít k interaktivnímu distančnímu hodnocení hudebních
výkonu hodnotiteli, kteří nejsou při dané události přítomni prezenčně (stávají se tak
distančními členy hodnotícího panelu). Základem takovéhoto interaktivního distančního
hodnocení je interaktivní komunikace nebo i distanční souhra, která probíhá v reálném
čase v průběhu hodnoceného hudebního vystoupení, takže vystoupení nemůže být předem
připraveno a prezentováno ze záznamu.
Členové interaktivního hodnotícího panelu mohou hudební vystoupení interaktivně
přerušovat, vracet vystoupení do určité jimi určené části, hrát společně nebo doprovázet,
modifikovat tempo či tóninu, apod. Hodnocen tak může být i způsob, jak v daném
okamžiku hodnocený interaktivně reaguje na tyto podněty.
Metodika AV přenosů při interaktivním hodnocení vychází z bodů 1 až 6 metodiky pro
distanční interakci a techniky pro ni, s bodem 8 metodiky pro NMP se shoduje v části
týkající se publika. Rozdíl proti NMP (a hodnocení v rámci výuky) spočívá zejména v
potřebě zajistit distančním hodnotitelům srovnatelné vjemy, jako je mají prezenční
hodnotitelé (bez dodatečné stylizace nebo uměleckých úprav, které se při NMP používají
pro zvýšení uměleckého účinku vystoupení na publikum, a s minimálním ovlivněním znění
nebo obrazu vlastnostmi přenosového řetězce).

12) Organizační příprava distančních hodnocení
V návaznosti na účel hodnocení hudebního výkonu (přijímací, ročníkové, talentové
zkoušky; hudební soutěže; apod.) a hodnotících kritérií je při přípravě distančních
hodnocení potřebné předem domluvit pravidla toho, co se bude distančně hodnotit, způsob,
jak se hodnotitel k výkonu hodnoceného bude vyjadřovat a podmínky, za kterých bude
interaktivně vstupovat do vystoupení. Pro zvýšení důvěry ve výsledky distančního
hodnocení je vhodné, aby pravidla obsahovala objektivizační postupy: např. povinné
neplánované interaktivní podněty od libovolného hodnotitele, průběžný záznam
přeneseného AV a jeho zpětné porovnání prezenčními účastníky, povinné nízkolatenční
přenosy neumožňující real-time nepozorovatelné prodloužení latence při případných
dodatečných úpravách AV). Samotná organizace hodnotících panelů (výběr hodnotitelů,
termíny vystoupení, smlouvy, apod.) je shodná s prezenční formou. Rozšíření spočívá v
zajištění AV přenosů majících kvalitu umožňující interaktivní hodnocení.
Přenosy AV musí být realizovány v nejvyšším možném rozlišení obrazu a věrností zvuku,
spolu se zajištěním odpovídajících datových toků sítí. Pro daný prostor a lokaci je proto
nutné zajistit profesionální řešení odbornými specialisty (obdobně jako při NMP).
Výhodné je využívat pro distanční hodnocení hudebních výkonů prostory, které již jsou
potřebnou technikou vybaveny (prostory pro NMP, učebny pro distanční výuku).
Před vlastní realizací distančního hodnocení je třeba zorganizovat testovací hodnotící panel
a vyzkoušet zda prostory, akustika, osvětlení, síťové spojení, technika, rozestavění
účastníků a techniky umožňují všechny naplánované postupy při hodnocení (případně
odstranit nedostatky, viz též body 1 až 6). Není-li možné zajistit mezi propojovanými
místy síťové přenosy s dostatečnou kapacitou datových toků, je obvykle nezbytné snížit
kvalitu videa na ještě použitelnou míru, kterou přenos sítí zvládne, a přizpůsobit pravidla
toho, co bude distanční hodnotitel hodnotit, tomu, co může vidět. U hudebních vystoupení
je třeba zachovat kvalitu audia (má také nesrovnatelně nižší nároky na datové toky).
37

8) Technické zajištění distančních hodnocení
Technické zajištění AV přenosů při distančních hodnoceních je shodné se zajištěním NMP
(viz bod 8), přičemž hodnotitel se při tomto “modifikovaném NMP“ stává pro účely
distančního hodnocení posluchačem/divákem.
Audio přenosový řetězec by měl být vždy akusticky zkalibrovaný a vytvářet na místě
hodnotitele obdobné akustické pole, jaké je v místě prezenčních hodnotitelů, bez ovlivnění
poslechu nevhodným dozvukem místnosti, ve které se hodnotitel nachází (pro poslech tak
jsou vhodné akusticky upravené prostory s krátkou dobou dozvuku). Zjednodušením
technického zajištění na straně hodnotitele v roli posluchače může být, bude-li poslech
realizován na sluchátka (lze výhodně využít i ve spojení se snímáním zvuku při hudebním
výkonu umělou hlavou). I video má svým rozlišením a velikostí zprostředkovávat obdobný
pohled, jaký mají ze své pozice prezenční hodnotitelé.
Je-li součástí distančních hodnotících panelů interaktivní hudební souhra (a patří-li
nejmenší technicky možná latence k zabezpečení přenosů proti zneužití), jsou nezbytné
nízkolatenční přenosy (MVTP, LoLa, apod.), jinak postačují přenosy zachovávající kvalitu
zvuku a obrazu (vhodné jsou bezeztrátové technologie s časovou synchronizací latence
mezi zvukem a obrazem). Není-li pro hodnocení potřebná synchronní souhra více
distribuovaných distančních hodnotitelů s hodnoceným/i, pak ke komunikaci s ostatními
členy hodnotícího panelu postačuje AV přenos komunikačního typu bez zvýšených nároků
na latenci a kvalitu (obecnými videokonferenčními prostředky).
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