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 Upozornění: Některé funkce, které se dále popisují ne-
musí být ve verzi DEMO aktivní. Zpřístupní se automa-
ticky při zakoupení programu a nabytí plné licence k jeho 
používání. 

 
 
Veškerá práva vyhrazena. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v rešeršním systému nebo 

přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a 

uveřejněna bez předchozí dohody a písemného svolení SpeechTech, s.r.o. 

Aplikace MegaWord využívá nejnovějších výsledků výzkumného projektu MegaWord.cz, který proběhl za 

spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni. (řešitel projektu je SpeechTech, s.r.o., spoluřešitelem 

Západočeská univerzita v Plzni). Záměrem a cíli výzkumného projektu MegaWord.cz byl výzkum a 

experimentální vývoj softwarového systému nové generace pro automatický převod mluvené řeči do textu (dále 

též „diktovací systém“), tj. systému se širokým využitím, který umožňuje urychlení a usnadnění přípravy – 

„výroby“ – textových dokumentů. Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního 

rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. 
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ZAČÍNÁME 
 Připojte k počítači sluchátka s mikrofonem. 

 Spusťte aplikaci z programové nabídky, 

odkazu na ploše , příp. z panelu pro snadné spuštění . 

 Zvolte uživatele a komplet. 

 Zkontrolujte na dolním okraji okna, zda souhlasí zvolený uživatel, 

slovník a zda jsou sluchátka připojena. 

 

 

 Tlačítkem  v okně programu, nebo stisknutím klávesy  se zahájí rozpoznávání. 

Tlačítkem , nebo stisknutím  se ukončí rozpoznávání. 

 

 Rozpoznaný text zkontrolujte, případně upravte a přeneste je tam, kde jej potřebujete. 
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POKYNY PRO DIKTOVÁNÍ 

Začátek diktování 

Na začátku diktování se aplikace automaticky přizpůsobuje charakteru řeči (cca 1-2 sec.). V té době nemusí 

rozpoznávat zcela správně. Předejdeme tomu tak, že zahajujeme diktování dvěma novými odstavci [nový 

řádek, nový řádek] 

Akustika 

 mějte na paměti, že systém zpracovává zvuky a každý zvuk, ať jakýkoli, se snaží nějakým způsobem 

interpretovat, tedy i cokoli mimo diktovanou řeč 

 pro rozpoznávání je důležité nastavení hladiny ticha, tj. běžného šumu prostředí, ke kterému se bude 

mluvená řeč zvukově vztahovat  

 pokud již máte správně nastavenu úroveň hlasitosti, neměňte hlasový styl diktování 

 při rušivých zvucích v okolí diktování přerušte 

 při diktování můžete dělat přestávky - pokud je okolí tiché, žádné rozpoznávání neprobíhá 

Výslovnost  

 vyslovujte zřetelně 

 nepoužívejte, pokud možno, zkratky, diktujte plná znění slov 

 formulace i jejich interpretace volte tak, abyste docílili jednoznačnosti  

 všímejte si, zda rozpoznávač reaguje správně, korigujte způsob diktování, abyste dosáhli lepších výsledků 
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Slovník 

Slovník rozpoznává pouze formální spisovnou řeč. 

 Rozpoznávač nemusí vždy správně reagovat na lokální způsob vyjadřování anebo na výrazy, jaké se 

v textových podkladech slovníku nenalézaly. Pro tyto případy se doporučuje: 

- vložit nové slovo do slovníku, 

- použít mód                    (viz dále), nebo  

- použít zástupný výraz (vynechat místo) a doplnit je do textu později z klávesnice (k vyhledání 

zástupných výrazů se použije tlačítko         nebo klávesa F4.). 

 Tip: 

Pomocí nástroje Správa slovníků  si ve slovníku ověřte správnou výslovnost a také to, zda je výraz ve 

slovníku vůbec zachycen. 

Umístění zápisu 

Rozpoznaný text se zapisuje tam, kde se v něm právě nachází kurzor. Potřebujete-li se vrátit a opravit nebo do-

plnit diktovaný text, umístěte kurzor na potřebné místo. 

 Měnit pozici kurzoru lze jen tehdy, dokud se symbol  nezmění na  . Neplatí to pro režim 

interaktivního módu  , kdy se rozpoznávač chová, jako byste vkládali písmena klávesnicí. 
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Interpunkce a další znaky: 

znak Výslovnost  

- mínus nebo pomlčka 

! vykřičník 

" uvozovka; uvozovky; uvozovkydole; uvozovkynahoře 

( dozávorky; otevřítzávorku; závorka; závorkaotevřít;závorkuotevřít 

) koneczávorky; uzavřítzávorku; zavřítzávorku; závorkauzavřít; závorkuuzavřít 

* hvězdička 

, čárka 

. tečka 

... třitečky 

/ lomeno; lomítko 

: dvojtečka 

; středník 

? otazník 

[ dohranatézávorky; hranatázávorka; otevříthranatouzávorku 

] konechranatézávorky; uzavříthranatouzávorku; zavříthranatouzávorku 

+ plus 

= rovnáse 

% procent; procenta; procentem; procento; procentu; procentům; procenty; procentech 

§ paragraf; paragrafech; paragrafem; paragrafu; paragrafů; paragrafům; paragrafy 

nový řádek novýřádek; nanovouřádku; nanovýřádek; novářádka; novýodstavec;  

 a), b), c) … zaá, zabé, zacé …. 
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Zvláštní příkazy 

Příkaz výslovnost 

vynechání místa vynechatmísto 

první velké písmeno velképísmeno 

první malé písmeno malépísmeno 

smazání posledního slova smazatslovo 

smazání poslední věty snazatvětu 

vypsat číslo slovy čísloslovy 

začátek spelování
1
 začínámspelování; spelovánízačátek; začátekspelování; 

začínámspelovat 

konec spelování  končímspelování; spelováníkonec; konecspelování 

 

  
                                                 

 1 Povel je využitelný pouze tehdy, když zvolený slovník spelování obsahuje. 
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Datum, čas, čísla  
1. 5. 2007 prvního pátý dva tisíce sedm 

2. března 1999 druhého března tisíc devět set devadesát devět 

7 hodin sedm hodin 

4 hodiny 30 minut čtyři hodiny třicet minut 

248 dvě stě čtyřicet osm 

00029 nula nula nula dvacet devět 

24,78 dvacet čtyři celých sedmdesát osm 

1,5 jedna celá pět 

12 000 Kč dvanáct tisíc korun českých 

12 000,00 Kč dvanáct tisíc celých nula nula korun českých 

12 000, - Kč dvanáct tisíc čárka pomlčka korun českých 

128,50 Kč sto dvacet osm celých padesát korun českých 

5 624,- Kč pět tisíc šet set dvacet čtyři čárka pomlčka korun českých 

III římská tři 

 Tip: V diktování data (datum) preferujte názvy měsíců namísto čísel, 

 u číslovek volte výslovnost takovou, aby nemohly být zaměněny (např. dva - dvě / pět) 
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Míry a jednotky 

Míry a jednotky (značky) se vyslovují plným názvem, v rozpoznaném textu se vypisují ve zkrácené podobě, 

jak je obvyklé. 

10 ha  deset hektarů 

3 kg tři kilogramy 

14 %  čtrnáct procent 

§ 9 paragraf devět 

100 kWh sto kilowatthodin [stokylovatoďyn] 

12 °C  dvanáct stupňů Celsia 

50 km/h padesát kilometrů za hodinu 

3 x 5 x 8 mm tři krát pět krát osm milimetrů 
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Tituly a hodnosti  
V titulech a ve vědeckých nebo vojenských hodnostech vyslovujte celý název, napíše se tak, jak je obvyklé:  

 

JUDr. [judr; doktorupráv; doktorpráv; doktorovypráv; doktorkoupráv; doktorkupráv; doktorkypráv; doktorkapráv; 

doktorempráv; doktorcepráv],  

MUDr. [mudr; doktorumedycýny; doktorovymedycýny; doktormedycýny; doktorkoumedycýny; doktorkumedycýny; 

doktorkymedycýny; doktorkamedycýny; doktoremedycýny; doktorcemedycýny; doktoramedycýny];  

ing.[yng; ynk; ynženýr; ynženýra; ynženýrce; ynženýrem; ynženýrka; ynženýrky; ynženýrku; ynženýrkou; ynženýrovy; 

ynženýru],  

Doc. [doc; docend; docent; docenta; docentce; docentem; docentka; docentky; docentku; docentkou; docentovy; 

docentu; dodz], 

 ing. arch. [ynženýruarchytektu; ynženýruarchytektovy; ynženýrovyjarchytektovy; ynženýrkouarchytektkou; 

ynženýrkuarchytektku; ynženýrkyarchytektky; ynženýrkaarchytektka; ynženýremarchytektem; ynženýrcearchytektce; 

ynženýrarchytekt; ynženýraarchytekta; yngarch], prof. [profesoru; profesorovy; profesorkou; profesorku; profesorky; 

profesorka; profesorem; profesorce; profesora; profesor],  

PhDr. [doktorufylozofyje; doktorovyfylozofyje; doktorkoufylozofyje; doktorkufylozofyje; doktorkyfylozofyje; 

doktorkafylozofyje; doktorfylozofyje; doktoremfylozofyje; doktorcefylozofyje; doktorafylozofyje],  

RNDr. [erendéer; doktorupřýrodňýchvjet; doktorupřýroďňýchvjet; doktorpřýrodňýchvjet; doktorpřýroďňýchvjet; 

doktorovypřýrodňýchvjet; doktorovypřýroďňýchvjet; doktorkoupřýrodňýchvjet; doktorkoupřýroďňýchvjet; 

doktorkupřýrodňýchvjet; doktorkupřýroďňýchvjet; doktorkypřýrodňýchvjet; ….], 

PharmDr., plk., dipl. ing. …  
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UŽITEČNÉ TIPY  
Optimální pracovní postup při diktování 

Doporučujeme dodržovat tento postup: 

1. Nadiktujte své myšlenky 

2. Poté upravujte formulace nebo doplňujete místa náročná na formální postup diktování.  

3. Formátování, grafické úpravy nebo vkládání polí (např. datum apod.) dělejte až nakonec, nejlépe je 

přenechejte textovému editoru, který je pro tuto činnost lépe vybaven  

Nediktujte příliš dlouhé pasáže textu. Je lépe pracovat s kratšími úseky, vyvarujete se tak přetěžování paměti 

počítače. 

  



 

12 

Slovník – přidávání slov 

Přidání nového slova do slovníku se iniciuje buď přímo ze základního okna aplikace – v horní liště tlačítko 

, nebo při práci se slovníky - tlačítko  anebo klávesou F9, touto klávesou lze přidávat 

slova i během diktování.  

  

Stisknutím tlačítka  se otevře vyhledávač Google, kde je vyhledáno zadané slovo a kde lze ověřit např. 

jeho význam, nebo pravopis.  

Přidaná slova mohou obsahovat i automaticky nahrazované výrazy (zástupné znaky, jejichž význam je uveden 

v pravé části okénka) nebo i sekvence, které tyto znaky obsahují. V textu se pak zobrazují normálně a přenášejí 

se i do dalšího zpracování v jiných textových editorech. 

  

Stisknutím tlačítka „Navrhnout“ 
získáme běžné řešení výslovnosti 

nové položky slovníku … 

zde se zadá nové slovo, zkratka, akronym apod. 
 

 

… další možné formy 
výslovnosti zapíšeme zde 
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Slovník – prohlížení a úpravy  

 

V nástroji pro správu slovníků lze nahlížet do soupisu rozpoznávaných 

výrazů, zjistit a doplnit jejich správnou výslovnost, upravit jejich zápis 

(prezentaci) a také lze do slovníku přidávat zcela nová slova.  

V ukázce je vybrán hlavní slovník z oboru Histologie a výraz „novéslovo“. V okénku pro výslovnost jsou 

uvedeny všechny výslovnosti daného slova. Aplikace reaguje na všechny varianty výslovnosti a zapisuje je 

jako slovo, ke kterému jsou přiřazeny.  

Výslovnost lze upravovat nebo přidávat pomocí tlačítka „Upravit“.  

Při zaškrtnutí políčka „Nahradit za“ se budou všechny formy takto vysloveného slova vypisovat (prezentovat) 

tak, jak jsme nově určili: „dobrý den“ 

 

 

  Tip: Do políčka „Nahradit za“ lze vložit libovolný řetězec znaků. Například slovo „helba“ v příkladu, 

které nic neznamená, lze ve skutečnosti při rozpoznání nahradit větou „Helicobacter pylori neprokazujeme.“  

 

 Přidaná slova se ve slovníku zobrazují modrou barvou.  

 Seznam slovníků se týká vždy jen konkrétního kompletu (slovníku). Hlavní slovník zde obsahuje 

základní slovní zásobu daného kompletu, ostatní jsou slovníky doplňkové pro zvláštní režimy, např. 

diktování kódů. Některé komplety obsahují pouze hlavní slovník. 
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Kliknutím na Filtruj 
se vybere první 
slovník v pořadí, 

nebo se myší 
označí jiný slovník, 
s kterým chceme 

pracovat 

 

Zde se kliknutím zvolí 
požadovaný výraz. 

Pro výběr též možno 
využít „Filtrování“ (viz 

dále). 

 

tlačítkem „upravit“ lze 
upravovat a přidávat 

možné formy výslovnosti, 
 

tlačítkem  „přidat“ lze 
přidávat nová slova 

při zaškrtnutí políčka 
„nahradit za“ se zapíše 
jako rozpoznané to, co 

je zde zapsáno 
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Zobrazování nejistého rozpoznání textu  

  
 

  

Modrý text je vyznačení nejistého rozpoznání.  
Hranice pro indikaci nejistého rozpoznání lze nastavovat 
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CO DĚLAT, KDYŽ SE OBJEVÍ CHYBA  

 Pokud nepomohou následující rady, kontaktujte help-line! 

 
Problémy může způsobovat nedostatek paměti, jiné běžné chyby, které se můžou vyskytnout, se týkají 

většinou nesprávně připojených sluchátek.  

 

V současné verzi aplikace se problémy diagnostikují automaticky.  

 

Chyba aplikace 

 

Při jakémkoli stavu, kdy aplikace přestala pracovat, se objeví následující série pokynů, jejímž cílem je odeslání 

e-mailové zprávy, ze které lze velmi spolehlivě diagnostikovat, o jaký problém se jedná. Následně je pak 

s asistencí help_line možné problém opravit. 
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Zde je ukázáno na příkladu, kdy došlo k porušení 

souboru důležitého pro fungování aplikace, jaké 

zprávy se postupně objevují a jak je třeba reago-

vat. 

 

 

Zde aplikace hlásí, jaká kategorie problému se 

přihodila.  

 

 

Doporučujeme pokračovat v na-bízených možnos-

tech a odeslat zprávu pro vývojáře. 
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sem se napíše, 

jak se problém 

projevuje 
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doporučujeme 

automatické 

odeslání 
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Chyba v připojení mikrofonu 

 

Při ztrátě kontaktu se sluchátky za provozu 

nebo při spuštění aplikace se může objevit 

tento dialog: 

 

 Tip: 

Zkontrolujte, zda sluchátka jsou skutečně 

připojena. To ověříte v nastavení zvukové 

karty v Ovládacích panelech vašeho počítače 

nebo poklepnutím na pravé tlačítko myši na 

symbol reproduktoru: 

 

   
 

 

poslední připojené 

zařízení 
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 Windows 2000 a XP Vista a Windows 7  

 

 Tip: Pokud aplikace rozpoznává s větší chybovostí než normálně, zkontrolujte nastavení mikrofonu  

 Zvláštní pozornost je nutné věnovat nastavení zařízení jako výchozího u systému Windows 7. Dokud 

není některé (anebo některá) z nich nastaveno jako výchozí, aplikace je nerozpozná.  

zde se upřesní, které 
zařízení má být připojeno, 
nastavte potřebné zařízení 

jako výchozí 
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 Notebooky, jejichž napájení je pouze dvoužilové, jako na obrázku, mohou zase způsobit 

problémy u sluchátek s USB připojením (tzv. brum el. sítě).  

V tom případě se doporučuje, je-li to možné, připojit mikrofon přímo do zvukové karty 

počítače. 

 Zpravidla je u přímého připojení mikrofonu do zvukové karty počítače nutné nastavit co největší zesílení. Na 

obrázcích je postup dokumentován v různých nastavovacích režimech: 

 V některých případech, kdy je signál mikrofonu příliš slabý, nebo naopak příliš silný, je nutné upravit jeho 

zesílení. 

V některých počítačích se použije nastavování  v rámci systému (šedivý symbol reproduktoru), které je 

zdlouhavější anebo nastavování speciálně přizpůsobené zvukové kartě počítače: 
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 Pokud jsou v ovládání zvukové karty 

dostupné různé efekty, např. potlačení šumu 

apod., je nezbytné je vypnout, protože velmi 

negativně ovlivňují vlastnosti zvuku a tím i 

kvalitu rozpoznávání. 

 

 

 

 

 


