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Anotace: Antelli je první česká hlasová asistentka pro telefony a tablety s Androidem. Jejím cílem je uživatelům 

usnadnit vyhledávání informací a ovládání telefonu. Na základě hlasového dotazu aplikace provede slovní 

analýzu a na internetu vyhledá požadované informace, které uživateli zobrazí a přečte. Mezi základní dovednosti 

patří např. zprávy, počasí nebo televizní program. Antelli je ale také napojená na otevřenou encyklopedii 

Wikipedia, díky níž zahrnuje i obrovskou databázi znalostí ze všech různých oborů. 

 

 

Aplikaci je možné zdarma nainstalovat z obchodu Google Play. Aby fungovala správně, je potřeba 

hlasová syntéza, která zajistí čtení informací. V současnosti existují dvě možnosti - první je levnější Iveta od 

společnosti SVOX, která je dokonce pro majitele novějších zařízení od Samsungu zdarma, jinak je to cca 50 Kč. 

Druhou variantou je Eliška od společnosti Acapella, která sice stojí zhruba dvojnásobek, ale zato její hlasový 

projev je mnohem přirozenější než u SVOXu. 

Mezi základní příkazy patří například čtení zpráv. Stačí, aby uživatel řekl „přečti zprávy“ nebo „zprávy 

ze světa“, dále jsou k dispozici ze sportu, ekonomiky, kultury, o cestování, atd. Počasí je další z informací, které 

obvykle hledáme každý den. Zeptejte se „jak bude zítra“, případně příkaz „počasí“ zobrazí předpověď na celý 

týden. Největším zdrojem informací je ale Wikipedie, klíčová slova pro čerpání informací z Wikipedie jsou „co 

je…“ a „kdo je…“, například tedy „co je pivo“ nebo „kdo je Bill Gates“. Články na Wikipedii jsou velmi dobře 

provázané, text obsahuje odkazy na další relevantní články, kam je možné se prokliknout. Mezi další funkce 

patří svátky, zeptejte se „kdo má svátek“ a potěšte své přátele blahopřáním. 

Příkazy pro ovládání telefonu umožňují například hlasově vytáčet kontakty, spouštět aplikace nebo psát 

SMSky. Vytáčení kontaktů je velmi jednoduché, např. příkazem „volej Jan Novák“, pokud řeknete jen „volej 

Pavel“, Antelli dá na výběr ze všech Pavlů v kontaktech. Dále je možné si vytvořit tzv. aliasy, což jsou vlastně 

takové zkratky. Na hlasový povel si můžete nastavit kontakt, aplikaci nebo spuštění navigace. Pokud si vytvoříte 

alias na hlasový příkaz „Pavlovi“ a přiřadíte mu telefonní kontakt Pavel Novák, jednoduše pak můžete poslat 

SMSku příkazem „Napiš Pavlovi, jsem na cestě, budu tam za 10 minut“. Aliasy využijete i pro spouštění 

aplikací, které mají složité nebo cizí názvy. Vyhledávání v mapách je také usnadněno např. příkazem „kde je 

Hradčanské náměstí“. Nastavení budíku je možné provést příkazem „vzbuď mě v 8“. Pro přidání události do 

kalendáře stačí říct „připomeň mi 28. března INSPO“. Pro stopování času je zde odpočítávání, např. „odpočítej 

10 minut“ a po uplynutí doby vás aplikace upozorní. 

Dále Antelli umí poradit při vaření. Pomocí dotazu „jak se vaří guláš“ se dozvíte  seznam ingrediencí  

a postup. Díky popisu dění na televizní obrazovce se může hodit i televizní program. Dotazem „co dávají večer“ 

nebo třeba „co dávají v sobotu odpoledne“ dostanete seznam pořadů včetně jejich popisu. Pokud se chystáte do 

zahraničí, jsou tu kurzy měn. Zeptejte se Antelli „kolik je euro“ nebo „kolik je dolar“, k dispozici jsou desítky 

světových měn. 

A to není vše, kompletní seznam příkazů najdete v manuálu přímo v aplikaci nebo na webu 

www.antelli.cz. Pokud budete mít nápad na vylepšení aplikace, které by vám usnadnilo každodenní život, 

neváhejte mi napsat na podpora@antelli.cz. 

http://www.antelli.cz/
mailto:podpora@antelli.cz


 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


