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Anotace: 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 potřeba 

 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 je znovu spustit 

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

 

 

 

eScribeDroid (Capo di tutti) 

 

Co je potřeba 

 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 

 

 

 

 

 
 

 

 


