
Využití hlasového zadávání Google 
 
K převodu mluvy do písemné podoby osobám s postižením sluchu, nebo k nácviku výslovnosti, 
lze efektivně využít hlasové zadávání Google. 
 
Dvě základní metody 

• před Android 4.2 
• Android 4.2 a vyšší - eScribeDroid  

 
Obojí je zdarma, platí se pouze připojeni k internetu. S eScribeDroid je vetší komfort a kromě 
automatu i možnost živého přepisovatele, jenž přepisuje doslova (např. jednání na úřadě), či 
skupinové přepisy. Program je vyvinut sociální firmou Transkript online a je určen osobám s 
postižením sluchu. 
 
výhody 

• automat je k dispozici 24/7/365 
• okamžité použití bez čekaní 
• nemusí se luštit rukopis, lze nastavit velikost, barvu písma, či pozadí a číst bez brýlí 
• lze použít i potmě, kdy nelze odezírat, nebo psát na papír 

 
nevýhody 

• přesnost (okolní hluk, rychlost internetu, kvalita signálu, kvalita mluvy a kvalita hardware 
významně ovlivňují výstup) 

• datový tarif není zdarma 
 

 
Jakou verzi Androidu máte? 
Zjistíte v "nastavení > o zařízení > verze Android" 
 
Na zařízeních to vypadá různě – podle výrobce, jinak je "cesta" stejná. 

 



 
 

Android nižší, než 4.2 
 
 co je pot řeba 

• aktivované hlasové zadávání 
 

 
 

• Pro Android nižší, než 3.8 je třeba stáhnout i modul z Google Play 

 
 
Pro větší komfort 
Ačkoli jde diktovat text všude, kde se dá psát (e-mail, SMS, textové pole na internetu, atd.), je 
dobrý textový editor, kde lze nastavit velikost písma a nezobrazují se nepotřebné rušivé 
elementy čtení (tlačítko "odeslat" atd.), nebo je malá oblast pro psaní. Vhodný je třeba "Jota text 
editor" (free verze je na Google Play) a diktovat v textovém editoru. 

 



 
 
výhoda v textovém editoru 
Lze použít kýmkoli a na jakémkoli Androidu. Lze si například i nadiktovat text (špatně pohyblivé 
osoby), poslat na velký počítač a dodělat formátování. 
 
nevýhody 

• musí se mačkat mikrofon na software klávesnici, zadávání hlasem se totiž po několika 
minutách samo deaktivuje a je třeba jej znovu spustit 

• nezalamují se řádky, vše je jeden celistvý blok textu, což není přehledné a je to obtížné 
na čtení 

 
 
 
eScribeDroid (Capo di tuti) 
 
co je pot řeba 

• Android vyšší, než 4.2 
• stáhnout (nainstalovat) aplikaci z Google Play 
• zaregistrovat účet u Transkript online (je přiděleno heslo, kterým se aplikace aktivuje) 
• dobré připojení k internetu 

 

 
 

 

Úvodní obrazovka  

•   On-line přepis 

•   Informace 

•   Archiv 

•   Ukončit 

Rozhraní aplikace  

Možnosti  

•   Volat z tabletu 

•   Volat z mobilu 

•   Přepis automatem 

•   Skupinový přepis 



 
 
výhody eScribeDroid 

• zalamuje se text 
• pohodlné nastavení barev a velikosti písma  
• nemusí se opakovaně spouštět zadávání hlasem (nevypíná se to samo)  
• několik druhů přepisu "v jednom" (živý přepisovatel/ka, automat, skupinový přepis)  
• ukazatel kvality/rychlosti internetu 
 

nevýhoda eScribeDroid 
Nadiktovaný text nelze uložit (což ale není důležité). 
 
  
 
Pro větší úsp ěšnost rozpoznávání mluvy (p ři obou metodách) 
 

Nejdůležitější je. diktovat v celých větách. Stroj nemyslí, je to jak s oblibou říkám "rychlý 
blbec" automat slova rozpoznává hlavně z okolních slov, případně z jemu známých slovních 
spojeni. 

 
Diktování stejného textu po slovech 

 
 
A celou větou najednou 

 
 
 
Všeobecn ě úspěšnost zlepšuje  

• dobré připojení k internetu, tiché prostředí, kvalita hardware  
• nediktovat v místních dialektech 
• oddělovat slova (místo: "Tož bylakoc atese hókalo Červenakarkule." "Byla jedna holčička 

a ta se jmenovala Červená Karkulka.")  
 



 
Další finty  

• při diktování osobě s postižením sluchu obě strany vidí na displej (diktující má kontrolu, 
co se napsalo) 

• neopakovat jedno/dvě slova, dokud se nezobrazí dobře, ale zkusit vyslovit sdělení jinými 
slovy (kromě automatu se domýšlí i neslyšící strana a při opakování 6x jedno slovo neví, 
jestli bylo vysloveno 6x jedno slovo, nebo šestislovné sdělení)  

• lidé diktování neznají (po spuštění přepisu nadiktovat větu, aby viděli, oč jde)  
 
 
 
Přepis není p řeklad   

• Překládá se z jazyka do jazyka (EN<>CZ, NJ<>CZ, RJ<>EN, CZ<>Znakový jazyk... )  
• čeština<>čeština je pouze jiná forma téhož jazyka (mluvená<>písemná), je to tedy 

zprostředkování v jiné formě, protože ti, kdo neslyší nerozeznají zvuk (mluvené formy 
téhož jazyka)  

 
 
Český jazyk má úplně stejnou hodnotu, jako kterýkoli jiný a myslet si, že když někdo přijde o 
sluch v době, kdy mu je mateřským jazykem čeština, že umí najednou komunikovat v jiném 
jazyce (znakový jazyk je zcela samostatný jazyk, jenž nemá s češtinou nic společného), je 
totéž, jako myslet si, že když někomu amputují nohu, umí komunikovat ve finštině. 
 
 
Ladislav Kratochvíl 
autor a provozovatel www.kochlear.cz, stránek osob se sluchovým postižením. 
Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován 
do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. 
Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní 
bibliografie a katalogu NK ČR. 
 

 


