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Používejte telefon bez překážek. Koala Phone je jednoduchý mobilní systém pro ty, kteří potřebují svůj telefon na 

100 % ovládat. Koala Phone je aplikace pro chytré telefony se systémem Android 4.0 a novějším. Aplikace je 

zaměřena na jednoduché volání a odesílání zpráv, a také obsahuje speciálně navržené aplikace jako je 

fotoaparát, prohlížeč fotek, budík, nebo svítilna. Koala Phone je dostupný ke stažení v obchodě play ve vašem 

telefonu.  

 

Bylo, nebylo … 

Většina telefonů má dnes dotykový displej. Jejich prostředí je ale složité a nepřehledné. Lidé mají často 

problémy s ovládáním těchto chytrých telefonů, nevidí na malé písmo na displeji, špatně se jim zadává text. 

Přesto chtějí držet krok s technikou a být v kontaktu s rodinou a přáteli. Tito aktivní lidé nechtějí omezené 

jednotlačítkové telefony, rádi by používali fotoaparát a další funkce. 

Prvotní podnět přišel od naší babičky. Často za námi chodila, že má problém s telefonem, nedokáže si 

přečíst přijatou zprávu. Zkusili jsme jí pořídit velký seniorský telefon, ale nebyla s ním spokojená. Babička totiž 

ráda cestuje a rozhodně si nepřipadá stará. Začalo nás zajímat, jak stejný problém řeší jiní lidé. Na základě 

rozhovorů se staršími lidmi, internetového dotazníku a několika testování jsme zjistili, že je zde prostor pro 

návrh nového řešení, které bude lépe přizpůsobené požadavkům lidí se zhoršeným zrakem a starších lidí. 

 

Jednoduchý mobilní systém 

Koala Phone je jednoduchý mobilní systém pro ty, kteří potřebují svůj telefon na 100 % ovládat.  Tato 

aplikace je zaměřena na jednoduché volání a odesílání zpráv, a také obsahuje speciálně navržené funkce jako je 

fotoaparát, prohlížeč fotek, budík, nebo svítilna. 

 

 Telefonování a zprávy v hlavní roli 

Uvidíte velké fotky vašich oblíbených kontaktů. Jedno kliknutí a už voláte. 

 

 Velká ABC a počítačová klávesnice. 

Jednoduše pište zprávy jako na starém mobilu nebo počítači. 

 

 Všechny potřebné funkce po ruce. 

Využijte programy, jako je fotoaparát, obrázky, budík, nebo třeba svítilna. Všechny jsou zvětšené  

a upravené pro dotyk. Není třeba opouštět Koala Phone systém, všechny vaše aplikace můžete spustit  

z Koala menu. 

 

 Usnadnění 

Vyzkoušejte diktování zpráv vaším hlasem. Koala vám zase přečte zprávy, co jste dostali. Své kontakty 

a zprávy vždy najdete pomocí hledací funkce. 

 

 



 

Jak získat Koala Phone? 

Tato aplikace je zdarma dostupná ke stažení ve vašem telefonu (se systémem Android 4.0 a novějším) 

 Spusťte obchod s aplikacemi 

 Vyhledejte: „Koala Phone“ 

 Vyberte si, zda-li chcete odzkoušet aplikaci na 7 dní zdarma, a nebo koupit aplikaci (Koala Phone Gold) 

 Instalujte 

 

Nabízíme možnost koupení výhodné multilicence pro organizace pomáhající lidem se zrakovými problémy, 

domovy důchodců i výrobce a přeprodejce telefonů, nebo operátory. 

 

 

 

 

Obr.1: Vše potřebné po ruce. 

 

Jak nám to jde? 

Koala Phone získal první místo v soutěži Social Impact Award 2014 (Česká republika) za úspěšný 

posun projektu kupředu a dále byl oceněn druhými místy v soutěžích AppParade, eClub a MashUp. Aplikace je 

dostupná ve 24 jazycích a má přes 10 000 uživatelů. Pomozte nám najít partnery pro větší dopad projektu.  
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